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Николов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на Недялко Тенев Недялков
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Свилен Николов Крайчев като народен представител от
3. многомандатен избирателен район – Варненски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

275

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Недялко
Тенев Недялков като народен представител от
27. многомандатен избирателен район – Старозагорски.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 12 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
298

РЕШИ:
1. Преобразува факултет „Обществено здраве“ в структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ във факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“.
2. Във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ се извършва обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска
сестра“ и „Акушерка“ и по специалности от
нерегулирани професии.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
299

РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Йорданов Атанасов от
парламентарната група на ПП ГЕРБ за ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
300

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за преобразуване на факултет „Обществено
здраве“ в структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ във факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

за попълване състава на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
Избира Лютви Ахмед Местан от парламентарната група на Движение за права и свободи
за заместващ член на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
301

РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на
Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Корнелия Петрова Нинова
като заместващ представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Избира Милена Иванова Христова за заместващ представител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
302

РЕШЕНИЕ

за промяна на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1
от Конституцията на Република България и чл. 35
от Правилника за организацията и дейността на
Народното събранеие във връзка с чл. 25, букви
„а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
Избира Юлиана Генчева Колева от парламентарната група на ПП ГЕРБ за заместващ
представител на постоянната делегация на
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Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
303

ДЕКЛАРАЦИЯ

осъждаща опита за насилствена асимилация
на българските мюсюлмани
Ние, народните представители от 41-ото
Народно събрание,
– като се позоваваме на най-високите достижения на европейската и световната мисъл,
на международното право в областта на правата
на човека и малцинствата;
– като се позоваваме на Европейската харта
за правата на човека и Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи;
– като изразяваме огромното си съжаление за това, че от началото на демократичните промени, в продължение на 20 години,
българската правосъдна система не съумя да
накаже виновниците за опита за насилствена
асимилация на българските мюсюлмани, в
това число и за така наречения „Възродителен процес“;
– като изразяваме категоричното си убеждение, че за подобни престъпления не може
да има давност,
ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Осъждаме категорично асимилационната
политика на тоталитарния комунистически
режим спрямо мюсюлманското малцинство
в Република България, включително и така
наречения „Възродителен процес“.
2. Обявяваме прогонването на над 360 000
български граждани от турски произход през
1989 г. за форма на етническо прочистване,
извършено от тоталитарния режим.
3. Призоваваме българското правосъдие и
главния прокурор на Република България да
направят необходимото за приключване на
делото срещу виновниците за така наречения
„Възродителен процес“. Опитът той да се покрие
с давност прехвърля вината от конкретните
виновници върху целия български народ.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 11 януари 2012 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
304
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-2
от 30 декември 2011 г.

за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и 6 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и цените на извънболничната дентална помощ
по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2012 г. при условията и по реда на Националния рамков
договор за дентални дейности за 2012 г.
Чл. 2. Страните договарят следните цени на видовете извънболнична дентална помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в приложение № 3 на Наредба № 40 от 2004 г. за основния
пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г.):
Код

Наименование на дейността

Цена
(в лв.)
НЗОК

Цена
(в лв.)
ПАЦИЕНТ

1

2

3

4

1 Първична дентална помощ
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло или
частично заплащана от НЗОК
10111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни
30111 Обтурация с амалгама или химичен композит

6,44

1,8

28

0

50811 Екстракция на временен зъб с анестезия

12

0

50911 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

28

0

33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

21,92

4,7

33311 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

68,93

12,3

6,44

1,8

24

4

24

4

8,24

0

37,98

0

12

0

28

0

36,6

0

Първична дентална помощ за ЗЗОЛ над 18 години, частично
заплащана от НЗОК
10112 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни
30112 Обтурация с амалгама или химичен композит
50912 Екстракция на зъб с анестезия
Неблагоприятни условия на работа
Първична дентална помощ за ЗЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата,
задържани под стража
101111 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни
301111 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия
508111 Екстракция на временен зъб с анестезия
509111 Екстракция на постоянен зъб с анестезия
332111 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена
анестезия
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333111 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия
Над 18 години

91,21

0

101121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни

8,24

0

301121 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия

37,98

0

28

0

7,3

1,8

28,6

0

13,18

0

509121 Екстракция на зъб с анестезия
2 Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана
изцяло или частично от НЗОК
10121 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни
30121 Обтурация с амалгама или химеичен композит
50821 Екстракция на времеенен зъб с анестезия
50921 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

28,6

0

33221 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

24,58

4,7

33321 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

77,05

12,3

101211 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни

9,1

0

301211 Обтурация с амалгама или химичен композит с включена анестезия

38,58

0

508211 Екстракция на временен зъб с анестезия

13,18

0

509211 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

28,6

0

332211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с включена
анестезия

39,26

0

333211 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с включена анестезия

99,33

0

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража

Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до
18 години, частично заплащана от НЗОК
7,3

1,8

520214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

102214 Специализиран обстоен преглед

16,4

3

510214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

31,6

5

3,8

0,8

544214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над
18 години, частично заплащана от НЗОК
102224 Специализиран обстоен преглед

0
7,3

1,8

520224 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

11,9

7,5

510224 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

23,1

13,5

3,8

0,8

544224 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана
изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
1022114 Специализиран обстоен преглед
5202114 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

0

9,1

0

19,4

0
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5102114 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия
5442114 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

БРОЙ 5
3

4
36,6

0

4,6

0

Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана
изцяло от НЗОК за ЗЗОЛ, настанени в домове за медико-социални
услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете
за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
1022214 Специализиран обстоен преглед

0

9,1

0

5202214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

19,4

0

5102214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

36,6

0

4,6

0

5442214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности
Специализирана дентална помощ за ЗЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща или венозна анестезия

0

903212 24-часово активно наблюдение при необходимост след общата
анестезия

25,3

0

101212 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед за бременни

17,3

0

301212 Обтурация с амалгама или химичен композит

38,6

0

508212 Екстракция на временен зъб с анестезия

19,95

0

509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия

38,6

0

332212 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

42,6

0

333212 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

139,7

0

30,6

0

510212 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб

55,9

0

544212 Контролен преглед след някоя от горните две дейности

8,05

0

901212 Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение

41,25
(на час, максимална продължителност
180 минути)

0

902212 Обща анестезия в болнично лечебно заведение

41,25
(на час, максимална продължителност
360 минути)

0

2631 Подготовка за ЛКК

2,5

0

2632 ЛКК

2,5

0

2633 По искане на ЛКК

2,5

0

520212 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия

Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години

Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)

Чл. 3. (1) Всяко задължително здравноосигурено лице (ЗЗОЛ), потърсило дентална помощ,
има право да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и
допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват
до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
2. при ЗЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и
допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.
(2) Всяко ЗЗОЛ под 18-годишна възраст с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има
право да получи дейностите без ограничение на обема.

БРОЙ 5
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Чл. 4. Цените, приети по този договор,
се заплащат в съответствие с методиките за
остойностяване и за заплащане на денталната
помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 5. Обемите и цените по този договор
могат да бъдат променяни в съответствие със
Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Този договор влиза в сила от 01.01.2012 г.
и е със срок на действие до 31.12.2012 г.
Този договор се обнародва в „Държавен
вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е
задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.
За Националната
здравноосигурителна каса:
Надзорен съвет:
Гергана Павлова
Красимир Стефанов
Евгений Иванов
Десислава Димитрова
Петя Евтимова
Д-р Станимир Хасърджиев
Д-р Иван Кокалов
Д-р Евгени Душков
Григор Димитров
Управител на НЗОК:
Д-р Нели Нешева

За Българския
зъболекарски съюз:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Николай Шарков
Д-р Явор Голчев
Д-р Пламен Петров
Д-р Олег Гладков
Д-р Нелия Михайлова
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Валентин Павлов

Д-р Донка СтанчеваЗабуртова

135
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С Т Р. 7

ДОГОВОР № РД-НС-01-3
от 30 декември 2011 г.

за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната
здравноосиг у рителна каса и Българск и я
лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), от една страна, и Българския
лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на
основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и
6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите
и цените на медицинската помощ по чл. 55,
ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана през 2012 г. при
условията и по реда на Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2012 г.
Чл. 2. Страните договарят следните обеми
и цени на видовете медицинска помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, включена в Наредба
№ 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 40 от 2004 г.):
1. обеми и цени за дейностите в първичната
извънболнична медицински помощ (ПИМП),
включени в приложение № 1 на Наредба № 40
от 2004 г.:

Номенклатура

Обеми

Цена
(в лв.)

Капитационно плащане

6 273 929

Лица от 0 до 18 години

1 237 746

1,26

Лица от 18 до 65 години

3 672 648

1,05

Лица над 65 години

1 363 535

1,37

Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.

6 273 929

0,11

Дейност по програма „Детско здравеопазване“

3 160 171

Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.

633 517

8,00

Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.

232 841

8,00

Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.

557 860

8,00

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.

603 356

8,00

1 132 597

4,00

12 162

5,00

Дейност по диспансерно наблюдение

3 640 907

8,00

Профилактични прегледи на лица над 18 г.

2 143 094

8,00

270 000

4,00

29 603

5,00

Имунизации на лица от 0 до 18 г.
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“

Имунизации на лица над 18 г.
Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
Неблагоприятни условия

5 000 000 лв. (годишна стойност)

С Т Р.
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2. обеми и цени за дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ
(СИМП), включени в приложение № 2 на Наредба № 40 от 2004 г.:
Код

Номенклатура

Обеми

Цени
(в лв.)

1

2

3

4

І

ІІ

Първични прегледи

6 650 065

17,00

1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на 5 788 333
диспансерно наблюдение

17,00

2 Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от
ОПЛ по повод остри състояния

674 047

17,00

3 Прегледи при специалисти ( „Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

187 685

17,00

4 Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

49 726

17,00

5 Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ

76 908

17,00

Вторични прегледи

3 008 578

1 Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на 2 336 271
диспансерно наблюдение

9,00

2 Прегледи на ЗЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от
ОПЛ по повод остри състояния

501 862

9,00

3 Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“),
изпълняващи процедури

170 445

9,00

ІІІ

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с
придобита специалност по „Педиатрия“

34 132

9,00

ІV

Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“

347 133

9,00

V

Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. от рискови групи

781

9,00

VІ

Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с едно
или повече заболявания

941 034

9,00

VІІ

Медицинска експертиза

777 967

5,00

VІІІ

Високоспециализирани дейности

471 367

05_31

Локално обезболяване – проводна анестезия

06_11

Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

14_24

Лазертерапия при очни заболявания

21_22

9

7,00

242

26,50

13 382

37,30

Вземане на биопсичен материал от нос

38

12,50

21_29

Назален провокационен тест с алергени

1

24,50

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

176

25,00

22_01

Пункция и аспирация на максиларен синус

2019

12,20

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

1050

12,20

31_48

Ларингостробоскопия; ларингостробография

702

25,00

33_29

Бронхопровокационен тест с метахолин

1

30,00

38_50

Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия
на варикозни възли

146

28,00

39_96

Венозна анестезия

719

18,60

40_11

Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

880

13,00

41_31

Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани
изследвания

30

15,00

45_13

Диагностична горна ендоскопия

10 201

20,00

БРОЙ 5
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45_23

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия

45_24

С Т Р. 9
3

4
899

20,00

Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия

2243

20,00

57_32

Уретроцистоскопия (диагностична)

2906

18,80

57_33

Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур

1

13,00

58_0

Уретротомия при стриктура

18

14,00

58_23

Вземане на биопсичен материал от уретра

33

13,00

60_11

Вземане на биопсичен материал от простата

511

13,00

64_11

Вземане на биопсичен материал от пенис

10

13,00

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

3197

13,00

67_32

Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение на химична каутеризация

8791

13,00

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

153

7,50

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на стави

23 099

16,30

82_04

Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

1104

38,10

83_13

Вагинотомия

9

8,00

85_0

Инцизия на гръдна жлеза

756

15,00

85_11

Вземане на биопсичен материал от гърда

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

88_71

Трансфонтанелна ехография

88_72

Ехокардиография

88_721

Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

88_75

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове

88_77

935

13,00

12 105

13,00

2293

16,30

198 161

21,30

10

27,00

1237

16,50

Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове;
доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза

36 844

16,50

88_79

Ехографско изследване на стави при деца

11 692

16,50

88_98

Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с
трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм

10

19,00

89_01

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

1

25,00

89_04

Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на
еритроцити

1

25,00

89_06

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от
морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при
болен с левкемия

28

25,00

89_07

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна
интервенция с анестезия

5143

12,50

89_08

Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза
и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом

33

25,00

89_12

Назален провокационен тест с медиатори

1

27,00

89_14

Електроенцефалография (ЕЕГ)

47 235

15,00

89_41

Сърдечно-съдов тест с натоварване

12 550

18,80

89_50

ЕКГ Холтермониториране

11 952

16,30

С Т Р.
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89_61

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтермониториране)

90_49

Индуциране на храчка и нейната обработка

93_08

Електромиография (ЕМГ)

93_13

БРОЙ 5
3

4
1690

16,00

1

12,00

29 382

15,00

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

376

12,00

93_21

Екстензионна терапия (курс на лечение)

181

12,00

93_27

Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП*

299

26,00

93_75

Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс
(комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса*

1255

26,00

95_12

Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото

8490

33,70

95_23

Евокирани потенциали

164

19,00

95_47

Фонетография

3

15,00

96_53

Назален лаваж и обработка

1

17,00

99_29

Венозни инфузии на вазоактивни медикаменти при застрашаващи
живота състояния

1

17,00

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*

13 688

25,00

Z01_5

Кожно-алергично тестване

2011

7,50

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

268

9,00

IX

Физиотерапия и рехабилитация

4 283 631

1 Група І процедури
2 Група ІІ процедури
3 Група ІІІ процедури
4 Заключителни прегледи по трите групи

1 938 837

1,80

73 554

1,80

2 067 228

1,80

204 012

9,00

3. обеми и цени на извънболнична медико-диагностична медицинска помощ (МДД), включени в приложение № 2 на Наредба № 40 от 2004 г.:
Код

Номенклатура

Обеми

Цени
(в лв.)

1

2

3

4

01

Клинична лаборатория

17 724 421

01_01

Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV,
MCH, MCHC

2 703 197

1,98

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

1 041 813

0,77

01_04

Време на кървене

68 221

1,43

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

282 627

1,98

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време
(APTT)

23 044

1,98

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

50 289

1,98

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин,
уробилиноген)

964 702

0,66

01_09

Седимент на урина – ориентировъчно изследване

1 153 913

0,66

01_10

Окултни кръвоизливи

3 911

2,30

01_11

Глюкоза

1 710 501

1,43

01_12

Кръвно-захарен профил

453 155

3,85

01_13

Креатинин

654 374

1,43

БРОЙ 5
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01_14

Урея

01_15

С Т Р. 1 1
3

4

220 318

1,43

Билирубин – общ

96 206

1,43

01_16

Билирубин – директен

37 307

1,43

01_17

Общ белтък

66 483

1,43

01_18

Албумин

35 339

1,43

01_19

Холестерол

1 888 861

1,43

01_20

HDL-холестерол

1 227 399

1,43

01_21

Триглицериди

1 749 228

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

237 647

9,24

01_23

Пикочна киселина

180 472

1,43

01_24

AСАТ

443 193

1,43

01_25

АЛАТ

440 892

1,43

01_26

Креатинкиназа (КК)

24 919

1,43

01_27

ГГТ

155 598

1,43

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

73 434

1,43

01_29

Алфа-амилаза

31 012

1,43

01_30

Липаза

1 864

1,54

01_31

Натрий и калий

162 459

2,86

01_34

Калций

50 298

1,43

01_35

Фосфати

28 599

1,43

01_36

Желязо

143 262

1,43

01_37

ЖСК

50 971

2,10

01_38

CRP

01_40

Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или
автоматично апаратно изследване

01_41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

09_01

Криоглобулини

09_02

77 187

3,74

278 950

1,98

39 171

1,98

91

6,27

Общи имуноглобулини IgM

310

9,79

09_03

Общи имуноглобулини IgG

322

9,79

09_04

Общи имуноглобулини IgA

241

9,79

09_05

С3 компонент на комплемента

64

9,79

09_06

С4 компонент на комплемента

61

9,79

10_08

fT4

129 867

10,34

10_09

TSH

308 355

10,34

10_10

PSA

230 541

12,10

10_11

CA-15-3

3 570

12,10

10_12

СА-19-9

2 681

12,10

10_13

СА-125

6 080

12,10

10_14

Алфа-фетопротеин

1 538

12,10

10_15

Бета-хорионгонадотропин

1 205

12,10

10_16

Карбамазепин

334

12,00

10_17

Валпроева киселина

1 016

12,00

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

БРОЙ 5
3

4

10_18

Фенитоин

1

12,00

10_19

Дигоксин

3

12,00

10_20

Микроалбуминурия

114 365

8,00

10_21

Progesteron

7 755

10,34

10_22

LH

10 045

10,34

10_23

FSH

11 837

10,34

10_24

Prolactin

19 494

10,34

10_25

Estradiol

10_26

Testosteron

10_34
10_61

9 490

10,34

10 924

10,34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 529

12,10

СЕА

1 886

12,10

2 Клинична микробиология

612 078

02_07

RPR (или Васерман)

52 099

3,56

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

18 149

3,67

02_10

WaalerRose/RF (ревматоиден артрит)

14 307

3,67

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

774

3,56

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida,
Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

87 953

7,00

02_13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,
Enterococcus, Грам ( - ), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

117 374

5,50

02_14

Материа л о т гени та лна система N. gonorrhoeae, Streptococcus
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др.,
Грам ( – ), Гъби (C. albicans) и др.

106 966

8,00

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr.
A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Анаероби, Corynebacterium

6 519

8,00

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби
(C. albicans и др.), Corynebacterium

83 269

8,00

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus,
Enterobacteriaceae и др. Грам ( - ), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium,
Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

11 210

8,00

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

110 556

4,50

02_20

Chlamydia (сух тест)

2 902

3,46

04

Медицинска паразитология

163 008

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

154 556

4,00

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

134

10,00

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

6 185

10,00

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

2 133

10,00

05

Вирусология

61 453

05_01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

28 311

7,71

05_02

Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM,
IgG).

115

8,16

05_03

Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

3

8,16

05_04

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

1 034

7,71

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

1
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2

05_05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

05_06

Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус

05_07

Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус

06

Рентгенология

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

06_03

Рентгенография на лицеви кости

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

06_05

Специални центражи на черепа

06_06

Рентгенография на стернум

06_07

Рентгенография на ребра

06_08

С Т Р. 1 3
3

4

26 847

7,71

5 143

8,16

26 847

10,88

1 792 145
27 025

1,28

749

6,53

2 956

6,53

56 518

6,53

3 061

6,53

865

6,53

13 397

6,53

Рентгеноскопия на бял дроб

7 787

6,53

06_09

Рентгенография на крайници

3 086

6,53

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

38 218

6,53

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

06_14

Рентгенография на бедрена кост

06_15

Рентгенография на колянна става

06_16

626

6,53

2 045

6,53

46 585

6,53

5 948

6,53

116 706

6,53

Рентгенография на подбедрица

14 466

6,53

06_17

Рентгенография на глезенна става

40 066

6,53

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

47 871

6,53

06_19

Рентгенография на клавикула

1 730

6,53

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

721

6,53

06_21

Рентгенография на скапула

402

6,53

06_22

Рентгенография на раменна става

36 875

6,53

06_23

Рентгенография на хумерус

3 536

6,53

06_24

Рентгенография на лакетна става

12 975

6,53

06_25

Рентгенография на антебрахиум

9 004

6,53

06_26

Рентгенография на гривнена става

33 012

6,53

06_27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

34 015

11,89

06_28

Рентгенография на череп

5 574

11,89

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

188 518

11,89

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

512 572

11,89

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

3 334

11,89

06_32

Обзорна рентгенография на корем

21 603

11,89

06_33

Рентгенография на таз

48 610

11,89

06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

140 571

11,89

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

132

18,66

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

21 071

18,66

С Т Р.

14
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2

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

06_39

Иригография

10_01

БРОЙ 5
3

4
741

18,66

9 347

18,66

Компютърна аксиална или спирална томография

56 787

66,46

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

26 676

194,72

10_03

Мамография на двете млечни жлези

194 306

15,86

10_58

Хистеросалпингография

116

18,66

10_59

Интравенозна холангиография

1

18,66

10_60

Венозна урография

1 941

18,66

07

Обща и клинична патология

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

33

8,40

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

12

8,40

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

333

8,40

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

4

8,40

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

1

8,40

07_06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

3

8,40

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

74

8,40

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

39

8,40

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски
полови органи

222 482

8,40

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

27

8,40

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

7

8,40

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

194

8,40

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

1

8,40

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

134

16,00

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

567

16,00

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

552

16,00

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

4

16,00

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

4

16,00

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

807

16,00

10_44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

1

16,00

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

1

16,00

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в
коремната кухина

171

16,00

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

1 749

16,00

10_48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс
и хранопровод

87

16,00

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

1 967

16,00

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

3

16,00

10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

562

16,00

10_52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната
система

10

16,00

229 868
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10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

10_54

С Т Р. 1 5
3

4
12

16,00

Хистобиопсично изследване на две проби от става

3

16,00

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

5

16,00

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

18

16,00

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

1

16,00

09

Имунология

09_01

Определяне на криоглобулини

09_02
09_03

3 743
39

6,27

Определяне на общи имуноглобулини IgM

389

9,79

Определяне на общи имуноглобулини IgG

410

9,79

09_04

Определяне на общи имуноглобулини IgА

394

9,79

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

260

9,79

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

232

9,79

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен
панел

33

123,20

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaутетразолов тест

1

32,82

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

1

47,94

10_08

fT4

584

10,34

10_09

TSH

744

10,34

10_29

Определяне на общи IgE

177

41,89

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

479

41,89

12

Имунохематология

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични
антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

26

11,76

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

124

23,42

10_37

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас
IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

708

16,35

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от
системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В,
анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

36 361

7,06

12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти
с анти-А и анти-Н

5 272

4,14

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

531

31,58

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху
еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез
аглутинационен или ензимен метод

702

21,06

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен
метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен
антиглобулинов серум

9 313

31,58

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични
тест-реагенти

90

29,23

53 127
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4. обеми и цени на дейностите в болнична помощ по клинични пътеки (КП), включени в
приложение № 5 на Наредба № 40 от 2004 г., и на медицински изделия в болничната помощ:
4.1. Клинични пътеки
Код
КП

Наименование на КП

Обем

Цена на
КП
(в лв.)

1

2

3

4

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

47 174

618

89

2 800

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

3 533

774

4

Субарахноиден кръвоизлив

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с
имуноглобулин

335

1 000

59

3 000

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация

7

10 000

7

Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси,
полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни
дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

53 023

461

8

Диабетна полиневропатия

29 164

180

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

655

1 755

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

327

1 755

12

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало
в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС

845

578

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

1 905

450

14

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при
възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация

1

2 500

15

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния
мозък

302

480

16

Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния
мозък с продължителна апаратна вентилация

3

2 200

17

Мултиплена склероза

2 017

533

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

6 469

300

19

Епилептичен статус

692

500

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

253

500

24

657

8

5 000

11

7 000

22

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

23

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

24

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

25

Паркинсонова болест

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

1 115

231

21 650

600

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния
тракт с неголям обем и сложност

5 084

120

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
гастроинтестинален тракт

13 447

850

29

Болест на Крон и улцерозен колит

1 756

1 100

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво

11 203

604

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

13 382

579

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на
хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

3 078

1 500
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33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

22 690

920

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

8 233

1 000

35

Хронични вирусни хепатити

2 422

604

36

Хронични чернодробни заболявания

4 769

630

37

Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст

34

400

38

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

21 093

750

39

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация

79

1 320

40.1

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден
пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

2 500

400

40.2

Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор

250

1 100

41

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при сърдечни аритмии

266

3 318

42

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации

16

3 318

43

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

50

3 600

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

21

370

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации
при сърдечносъдови заболявания

6 345

3 318

47.1

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без STелевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с
насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден

3 000

200

47.2

Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без STелевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без
насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни

26 943

200

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

11 590

900

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

10 289

3 430

50

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

583

2 750

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

5 264

4 540

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без
механична вентилация

77 130

420

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с
механична вентилация

484

1 300

54

Инфекциозен ендокардит

143

4 950

55

Заболявания на миокарда и перикарда

56

Ритъмни и проводни нарушения

57

Артериална хипертония при деца

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

1 492

462

21 116

345

203

579

61

578

2 819

700

124

2 481

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

29 058

420

62

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни
заболявания – новооткрити, при лица над 18 години

784

876

63

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни
заболявания – новооткрити, при лица под 18 години

159

876

64

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

4 920

876
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65

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години

66
67
68
69
70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

72
73

БРОЙ 5
3

4
139

876

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1 132

883

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

45

883

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 854

330

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

92

330

2 967

800

43

5 000

Трансуретрална простатектомия

2 565

1 000

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на
простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски
методи

1 491

1 200

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

9 933

130

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

8 263

380

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение

9 786

774

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочно-половата система

239

2 500

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

7 305

500

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

419

2 600

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и
сложност

673

1 160

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

90

612

82

Реконструктивни операции в урологията

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

894

1 000

13 520

450

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

75

1 000

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем
и сложност

2 186

2 300

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

956

942

87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

142

3 200

88

Радикална простатектомия

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови
органи

351

2 500

1 721

440

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

12 004

380

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

41 115

410

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

7 061

426

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

4 442

553

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система
при лица над 18 години

1 194

333

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години

10 458

329

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при
лица над 18 години

6 636

663

97

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при
лица под 18 години

64

900

98

Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания
на бронхо-белодробната система

4 204

280

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

13 624

528
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100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

88

800

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

597

1 540

102

Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст

54 479

545

103

Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст

17 916

431

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

29 321

497

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

989

506

106

Заболявания на щитовидната жлеза

4 812

341

107

Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

745

220

108

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

2 285

460

109

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

699

529

110

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната
обмяна при лица над 18 години

310

392

111

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната
обмяна при лица под 18 години

40

392

112

Метаболитни нарушения при лица над 18 години

2 560

415

113

Метаболитни нарушения при лица под 18 години

1 305

471

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение

2 067

300

116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от
периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден

221

150

116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от
периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

17 799

340

39

1 100

7 563

535

582

535

117

Глухота – кохлеарна имплантация при лица под 18 години

118

Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

9 751

319

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

2 506

546

122

Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни
метастази

973

2 239

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия

8 751

380

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

386

1 644

126

Речева рехабилитация след ларингектомия

130

285

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

327

550

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

135

615

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

1 530

2 134

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

131

Оперативно отстраняване на катаракта

625

2 284

32 688

360

133

Хирургично лечение на глаукома

1 418

390

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем
и сложност

11 428

150

135

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и
сложност

6 080

300

136

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1 273

410

137

Кератопластика

198

1 000

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

12 502

273

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на
окото и придатъците му

5 751

249
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140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно
тяло и травми

1 698

700

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода
и начина на родоразрешение

57 361

500

142

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

11 210

183

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3 994

800

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.

32 439

390

145

Нерадикално отстраняване на матката

6 463

1 024

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 647

1 055

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни
изменения на женските полови органи

7 019

711

148

Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне
2) аборта и/или многоплодна бременност и/или ин витро оплождане и/
или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация
или трахелектомия)

403

128

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни
изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

26 139

277

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на
урината при жената

1 379

806

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен
и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

6 999

408

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

183

605

153

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с
радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация

823

1 700

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

73

1 109

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

28

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност при лица над 18 години

2 222

2 500

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност при лица под 18 години

93

2 363

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица над 18 години

425

1 521

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност при лица под 18 години

60

1 521

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност
при лица над 18 години

7 113

2 053

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на
мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност
при лица под 18 години

183

2 053

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години

2 436

939

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години

96

939

164

Оперативни процедури върху апендикс

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

166
167
168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 907

601

169

Конвенционална холецистектомия

1 956

1 127

7 378

558

448

624

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

20 967

426

Оперативни процедури при хернии

19 492

574

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 2 1
3

4

170

Лапароскопскахолецистектомия

4 752

880

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 771

2 138

172

Оперативни процедури върху черен дроб

674

2 600

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

260

1 355

174

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много
голям обем и сложност

449

4 000

175

Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем
и сложност

593

1 720

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

220

1 000

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

21

1 500

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

4 714

920

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4,
N0-2, M0

4 138

1 100

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

5 793

200

4 760

2 000

195

1 375

181

Оперативно лечение при остър перитонит

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

10 347

714

184

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение

18 267

550

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

3 693

454

186

Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания
след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания

106

554

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям
и много голям обем и сложност

1 664

900

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със
среден обем и сложност

1 198

700

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

83

1 500

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и
клоновете им

2 956

3 500

191

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

2 687

1 919

192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

313

1 709

193

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни
със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и
симпатектомии)

2 549

1 100

194

Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите
повърхностни тромбофлебити

8 153

475

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати
при съдова недостатъчност

0

330

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията є

969

333

197

Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеалнадиализа

999

182

198

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

615

3 000

199

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

324

1 330

200

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

2 072

3 350

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

1 326

2 132

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

203

Хирургично лечение при травма на главата

10 475

384

653

1 052

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно
лечение

БРОЙ 5
3

4

2 892

800

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции

4 956

1 819

206

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции
при лица над 18 години

2 764

10 100

207

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции
при лица под 18 години

107

10 100

208

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много
голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

1 525

13 500

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

457

14 500

210

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години

276

3 450

211

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица под 18 години

47

4 500

212

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена

1 715

2 500

213

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на
повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор
или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи
двата лоба, или при болести със съчетана белодробна

185

3 000

214.1 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна
стена, без онкологични заболявания

1 318

1 550

214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия

2 032

450

13 709

2 050

6 423

1 257

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза
и долния крайник

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

19 743

910

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

3 239

365

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

3 273

700

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

5 252

1 000

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и
горния крайник

445

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
крайник

13 917

460

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

8 973

275

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

712

660

225

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

29

1 100

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при
лица над 18 години

8 624

520

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при
лица под 18 години

18 593

520

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

1 179

429

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

177

429

230

Остър вирусен хепатит А и Е

5 000

1 000

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

1 011

1 161

232

Паразитози

113

415

233

Покривни инфекции

118

415

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1

2

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с
усложнения

С Т Р. 2 3
3

4

4 553

443

235

Вирусни хеморагични трески

12

908

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания
и спинална мускулна атрофия

125

353

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна
система

11 247

482

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

540

482

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

1 235

482

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

2 575

495

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна
система

29 829

330

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система

445

330

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система

323

353

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен
апарат

53 216

330

245

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

406

770

246

Тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

7 687

470

247

Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

2 157

480

248

Еритродермии

1 965

389

249

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

404

434

250

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на
вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

33

250

251

Левкемии

11 140

850

252

Лимфоми

10 924

665

253

Хеморагични диатези. Анемии

13 381

570

254

Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст

703

880

255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности

4 128

665

256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

220

327

257

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

6 383

800

258

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

3 174

1 890

259

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем
и сложност

488

1 000

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

1 281

705

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и
сложност

2 391

400

262

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност

731

200

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

4 098

420

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната
област

645

300

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

174

714

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

896

803

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

734

3 501

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа
степен на тежест

2 171

787

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
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ВЕСТНИК

БРОЙ 5
3

4

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора
степен на тежест

3 077

1 113

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа
степен на тежест

8 448

666

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

3 709

1 004

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

649

1 004

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

684

1 004

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

435

1 815

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

583

3 146

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото

197

3 220

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото

610

5 556

279

Грижи за здраво новородено дете

48 029

141

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност
с хирургична обработка на раневите повърхности

795

350

281

Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 % до 19 % от
телесната повърхност с хирургични интервенции

2 132

3 030

282

Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност с хирургични интервенции

251

9 000

283

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури
(измръзване)

36

400

284

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и
подкожната тъкан

637

1 700

285

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи
пластично възстановяване

1 837

883

286

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

3 143

466

287

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

242

466

288

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

11 353

689

289

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

892

689

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години)

6 153

472

291

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

4 236

500

292

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

2 732

500

293

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица
над 18 години

4 293

700

294

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица
под 18 години

2 711

700

4

2 200

19

1 650

295

Фалоидно гъбно отравяне

296

Болест на Лайел

297

Палиативни грижи при онкологично болни

298

Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години
с минимален болничен престой 3 дни

1 828

51

25 000

470

4.2. Медицински изделия
№
по
ред

Название на медицинското изделие

Пределна
цена до
(в лв.)

1.

сърдечна клапна протеза

3 600

2.

съдова протеза за гръдна аорта

1 800
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Название на медицинското изделие
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Пределна
цена до
(в лв.)

3.

съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове

1 200

4.

съдов стент

1 200

5.

ставна протеза за тазобедрена става

1 080

6.

ставна протеза за колянна става

2 700

7.

кохлеарен имплантант

8.

постоянен кардиостимулатор

33 600

9.

комплект с електрод за временна кардиостимулация

150

10.

електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър при лица под
18 години

612

11.

мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст

1800

12.

ресинхронизираща система за стимулация или кардиовертер дефибрилатор

6000

13.

устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)*

2 400

50 000

*Медицинското изделие по ред 13 се заплаща по решение на Надзорния съвет на НЗОК.

5. цени на високоспециализирани медицински дейности (ВСМД), извършвани в лечебни
заведения за болнична помощ, лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с
легла за краткосрочно наблюдение и лечение и комплексни онкологични центрове, включени
в приложение № 4 на Наредба № 40 от 2004 г.:
№
по
ред

Наименование на ВСМД

Цена на
ВСМД
(в лв.)

1 Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

15,15

2 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
медиастинум

40,40

3 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
бял дроб

40,40

4 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
панкреас

40,40

5 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
черен дроб

40,40

6 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
бъбреци

40,40

7 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на
яйчници или телесни кухини

40,40

8 Фибробронхоскопия със/без биопсия

35,35

9 Трансторакална плеврална биопсия

35,35

10 Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или
ехографски контрол

35,35

11 Дренаж на плеврална кухина – затворен

35,35

12 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

23,23

13 Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

23,23

14 Първична херметизация на гръдна стена

12,12

15 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12,12

16 Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на
шията и главата

23,23

17 Фасциотомия

17,17
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Наименование на ВСМД

№
по
ред

Цена на
ВСМД
(в лв.)

18 Миотомия

17,17

19 Бурзотомия

17,17

20 Ганглионектомия

17,17

21 Бурзектомия

17,17

22 Шев на мускули (фасции) при травми

23,23

23 Напасване на протеза на горен или долен крайник

9,09

24 Задна назална тампонада

23,23

25 Закрито наместване на носна фрактура

33,33

26 Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия

5,05

27 Аспирация на сперматоцеле

15,15

28 Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус

17,17

29 Вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

17,17

30 Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

23,23

31 Вземане на биопсичен материал от бъбрек

21,21

32 Поетапна вертикализация и обучение в ходене

23,23

33 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

46,46

34 Сцинтиграфия с 99 мТс MIBI

58,58

35 Сцинтиграфия на бъбреци с 99 мТс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ

58,58

36 Белодробна сцинтиграфия

58,58

37 Радионуклидна нефрография със 131 J-хипуран

46,46

38 Изследване на остатъчна урина – хипуран

24,24

39 Костна сцинтиграфия

70,70

40 Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология

250,00

41 Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология

250,00

6. обеми и цени на клинични процедури (КПр) и процедури, включени в приложение № 10
и приложение № 12 на Наредба № 40 от 2004 г.:
№ на приложение
по Наредба № 40

№ процедура

Обеми

Цена на процедура (в лв.)

10

1

„Хрониохемодиализа“

408 000

140

10

2

„Перитонеална диализа с апарат“

10 950

126

10

3

„Перитонеална диализа без апарат“

45 625

89

10

4

„Диализно лечение при остра бъбречна
недостатъчност“

3 000

140

10

5

„Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“

110 000

150

10

6

„Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“

250 000

130

10

7

„Проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия
и перорална химиотерапия“

2 200

250

„Интензивно лечение на новородени деца с
асистирано дишане със или без прилагане
на сърфактант“

900

200

12

Наименование на процедура
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Чл. 3. Цените, приети по настоящия договор,
се заплащат в съответствие с методиките за
остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 4. (1) Обемите и цените по настоящия
договор могат да бъдат променяни в съответствие със Закона за бюджета на НЗОК
за 2012 г. и чл. 12 на НРД за медицинските
дейности за 2012.
(2) В случай че влезе в сила нов ред за определяне на цените на медицинските изделия,
посочените в таблица 4.2 по чл. 2 медицински
изделия ще се заплащат съгласно Закона за
медицинските изделия и подзаконовите актове
по неговото прилагане.
Този договор влиза в сила от 01.01.2012 г.
и е със срок на действие до 31.12.2012 г.
Този договор се обнародва на основание
чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е задължителен за НЗОК,
РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на
Надзорния съвет
на НЗОК:
Гергана Павлова

За Българския
лекарски съюз:
Председател на
УС на БЛС:
Д-р Цветан Райчинов

Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Георги Ставракев
Григор Димитров
Д-р Димитър Ленков
Красимир Стефанов
Д-р Кирил Еленски
Десислава Димитрова
Д-р Светослав Дачев
Петя Ефтимова
Д-р Диана Чинарска
Д-р Станимир Хасърджиев Д-р Ивайло Пресолски
Д-р Иван Кокалов
Д-р Юлиян Йорданов
Д-р Евгени Душков
Д-р Светлозар Сардовски
Евгений Иванов
Д-р Антон Григоров
Управител на НЗОК:
Д-р Нели Нешева
136

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
музей на образованието – гр. Габрово
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Национален музей
на образованието – гр. Габрово, наричан понататък „музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавно научно-информационно обслужващо звено по смисъла
на чл. 33а, ал. 1, т. 1 от Закона за народната
просвета (ЗНП).
(2) Музеят подпомага провеждането на държавната политика по опазване на културното

ВЕСТНИК
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наследство във взаимодействие със съответните
компетентни държавни и общински органи.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка. Директорът на музея е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към министъра на образованието, младежта
и науката.
Чл. 4. Музеят e със седалище и адрес град
Габрово, ул. Априловска 15.
Чл. 5. Съгласно Закона за културното наследство по тематичен обхват музеят е специализиран, а по териториален обхват – национален.
Чл. 6. Музеят се ръководи методически от
Министерството на културата.
Раздел ІI
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Музеят изпълнява общонационални
функции по трайно опазване и разпространение
на културните ценности, свързани с образователното дело в България.
(2) Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими културни
ценности.
(3) За осъществяване на своите основни
дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности,
свързани с историята на образователното дело
в България, чрез получаване и документиране
на информация от различни източници;
2. изучава, събира, придобива, съхранява,
документира културни ценности, свързани с
историята на образователното дело в България;
3. извършва научноизследователска дейност,
подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции,
работни срещи и дискусии);
4. оказва методическа помощ на общинските
и частните музеи и музеите със смесено участие
по ред, определен с наредба на министъра на
културата; съдейства за създаване, методическо организиране и обогатяване на тематични
училищни музейни сбирки;
5. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали; издава Годишник на Националния
музей на образованието;
6. извършва правни сделки с културни
ценности само от обменния си фонд след
разрешение на министъра на образованието,
младежта и науката;
7. организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез
означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други
информационни материали;
8. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива в
чужбина с цел консервация и реставрация при
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условията на глава шеста, раздел VI от Закона
за културното наследство;
9. предоставя движими културни ценности,
съхранявани в неговите фондове, за участие във
временни експозиции в страната и в чужбина
по нареждане на министъра на културата;
10. осъществява дейности във връзка с
изработване на копията, реплики и предмети
с търговско предназначение при условията и
по реда на Закона за културното наследство;
11. организира консервация и реставрация
на културни ценности в съдействие с лица,
вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за
културното наследство;
12. подготвя и след съгласуване с министъра
на образованието, младежта и науката провежда образователни дейности в музея и други
дейности с образователна и възпитателна цел;
13. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
14. осъществява дейности по дигитализация
на основния и обменния фонд на музея;
15. поддържа публична електронна база данни
за годината на откриване на образователните
институции и информация за тях;
16. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с воденето на
регистрите по Закона за културното наследство;
17. участва на търг след разрешение на
министъра на културата, след като представи
списък на културните ценности, които ще се
предлагат.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив,
които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват
на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния
му обхват, както и многократно повтарящите
се културни ценности от основния му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмети
и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната
дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението и
представянето на движимите културни ценности;
б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно
или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни
протоколи, инвентарни книги и други;
в) научната и справочна документация:
научни паспорти и картотеки.
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(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. Движимите културни ценности, инвестирани във фонда на музея, подлежат на
инвентаризация по реда на Наредба № H-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.). По
реда на чл. 32 от същата наредба се извършва
отписването на движимите културни ценности
от музейните фондове.
Раздел ІІI
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Музеят се управлява от директор, назначен от министъра на образованието,
младежта и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Условията
на конкурса се съгласуват с Министерството
на културата.
(2) В комисията за провеждане на конкурса
се включва представител на Министерството
на културата.
Чл. 11. (1) Директорът планира, организира,
контролира и отговаря за цялостната дейност
на музея, като:
1. представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в
страната и в чужбина;
2. разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
3. се разпорежда с финансовите средства на
музея и отговаря за тяхното законосъобразно,
целесъобразно и икономично разходване в съответствие с действащата нормативна уредба;
4. осъществява връзка и координация на
музея с други държавни органи и културни
институти, неправителствени и граждански
организации;
5. отговаря за опазване на имуществото на
музея и за съхраняване и отчитане на културните ценности от музейните фондове;
6. утвърждава длъжностното разписание на
музея, утвърждава и представя в Министерството
на образованието, младежта и науката (МОМН)
поименното щатно разписание;
7. изпълнява функциите на работодател по
отношение на работниците и служителите на
музея;
8. осъществява други правомощия, които са
регламентирани в нормативни актове, имащи
връзка с дейността на музея.
(2) Директорът изготвя и представя в МОМН
ежегодно до края на януари отчет за дейността
на музея за предходната година.
Чл. 12. (1) Структурата на музея се състои
от три отдела:
1. „Научноизследователски, експозиционен
и фондове с научен архив“;
2. „Връзки с обществеността“;
3. „Финансово-административен“.
(2) Към музея функционира фотолаборатория
и аудио-визуално студио.
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(3) Музеят е с обща численост на персонала 11 щатни бройки.
Чл. 13. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. Дирекционен съвет, който подпомага
д и рек т ора в нег ови т е а д м и н ис т рат и вно организационни функции; в състава му се
включват специалисти от музея;
2. Музеен съвет – обсъж да проблемите и
перспективите за развитие на музея; в състава
му се включват музейни специалисти, обществени и културни дейци и представители
на ведомства и делови среди; членовете на
музейния съвет се определят на доброволен
принцип и не получават възнаграж дение за
работата си.
(2) Членовете на съвещателните органи
се определят със заповед на директора.
Раздел IV
Финансиране на музея
Чл. 14. Музеят се финансира от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на
Министерството на образованието, младежта и науката;
2. собствени приходи от извършване на
усл у ги, спонсорство, дарени я, завещани я
от български и чуж дестранни физически и
юридически лица и др.;
3. проекти по меж дународни и национални програми.
Раздел V
Организация на работата в музея
Чл. 15. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните групи посетители, и ги
обявява на подходящи места – указателни
табели на входа и изхода на града, до музея
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 16. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора на музея
съгласувано с Министерството на образованието, младежта и науката.
(3) Деца, учащи се и хора с увреж дания
заплащат намалени цени съгласно заповедта
по ал. 2.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите в музея е от 8 до 17 ч. с обедна почивка
от 12 до 13 ч.
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(2) Служителите на музея, които отговарят
за експозициите на музея, работят при ненормирано работно време, което се определя
със заповед на директора, в съответствие с
Кодекса на труда.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 33а, ал. 2 от Закона
за народната просвета във връзка с чл. 29,
ал. 1, т. 2 от Закона за културното наследство.
Министър: Сергей Игнатов
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ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 4 януари 2012 г.

за реда за водене на Регистъра на научната
дейност в Република България
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определят
съдържанието на Регистъра на научната дейност
в Република България (наричан по-нататък
„регистъра“), условията и редът за воденето
му, както и за достъпа до информация в него.
(2) Регистърът е публичен и се поддържа от
Министерството на образованието, младежта
и науката.
Чл. 2. Целта на регистъра е:
1. да набира и съхранява информация за научните организации, висшите училища, учените,
научните изследвания и резултатите от тях;
2. да предоставя тази информация на обществеността, включително и в чужбина, както
и на организациите, възлагащи изпълнението
на научни изследвания;
3. да информира обществеността за обявените
конкурси за научни изследвания и приоритетите
в областта на науката;
4. да предоставя информация за получените
от научните организации и висшите училища
ресурси за научни изследвания от националния
бюджет, от бюджета на Общността и от други
източници;
5. да предоставя информация за анализ на
състоянието на научната дейност за определяне
на научните и технологичните индикатори;
6. да предоставя информация с цел мониторинг на участието в национални и международни
програми за научни изследвания и развитие;
7. да предоставя възможности за намиране
на партньори за съвместни научни изследвания.
Чл. 3. (1) Регистърът съдържа данни за:
1. научни организации и висши училища;
2. учени в Република България;
3. националните и международните научни
проекти, източника на финансиране, ръководителите, научните постижения и публикациите,
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свързани с проектите, освен ако не противоречи на Закона за защита на класифицираната
информация;
4. получените от научните организации и
висшите училища ресурси от националния
бюджет, от бюджета на Общността и от други
източници;
5. научна инфраструктура и научни комплекси;
6. програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата.
(2) Данните са систематизирани в следните
раздели:
1. научни организации и висши училища;
2. учени в Република България;
3. научноизследователски проекти;
4. изследователски цели на научната организация и висшето училище;
5. научни резултати;
6. конкурси за научни изследвания;
7. международни програми, в които Република България членува;
8. научна инфраструктура и научни комплекси.
(3) Към регистъра се поддържа база данни
за научни и технологични индикатори.
(4) Към регистъра се поддържа списък на
идентификационните кодове на данните, въвеждани в него.
(5) Данните, вписани в регистъра по ал. 2,
т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, са публично достъпни, а
данните по ал. 2, т. 2 се подчиняват на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
(6) В регистъра не се въвеждат данни, които
представляват класифицирана информация.
Раздел ІІ
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 4. В раздел „Научни организации и
висши училища“ се вписват:
1. идентификационен код;
2. код по БУЛСТАТ;
3. наименование на български и английски
език;
4. кратко име на български и английски език;
5. юридически статут;
6. акт за създаване/възникване, промяна,
прекратяване;
7. форма на собственост;
8. източник на финансиране;
9. ръководство на научната организация, висшето училище или съответното организационно
поделение (позиция, имена, научна степен);
10. ключови думи на български и английски език;
11. описание на дейността на организацията;
12. интерес към международни програми;
13. области на икономическа дейност;
14. области на изследователска дейност;
15. подчиненост на организацията и/или
подчинени организации;
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16. адрес, телефон, факс, електронен адрес
и адрес в интернет;
17. специфично оборудване – пълно наименование на апарата, модел, година на производство, тематични области, които обслужва
оборудването, лице за контакти относно достъпа
до оборудването.
Чл. 5. В раздел „Учени в Република България“ се вписват:
1. идентификационен код;
2. име и фамилия, изписани на кирилица
и на латиница съгласно правилата на транслитерацията;
3. единен граждански номер (ЕГН) на българските граждани или национален идентификационен номер за чужденците;
4. дата и място на раждане;
5. данни за научната организация или висшето
училище, посочени в чл. 4, където ученият е
на основен трудов договор;
6. академична длъжност и научна степен
(институция, държава, номер на диплома, дата,
месец и година на придобиване);
7. владеене на чужди езици (чужд език,
степен на владеене);
8. ключови думи на български и английски
език;
9. научни интереси;
10. професионален опит на български и
английски език;
11. публикации: по 3 публикации, издадени
през последните 3 години в национални и чужди
издания (тип на публикацията, оригинален език,
дата и място на публикуване, съавторство);
12. служебен адрес и електронна поща.
Чл. 6. В раздел „Научноизследователски
проекти“ се вписват:
1. идентификационен код на проекта;
2. тип на проекта (национален, международен);
3. наименованието на проекта и кратко
описание на български и английски език;
4. описание на резултатите на български и
английски език;
5. ключови думи на български и английски
език;
6. информация за изпълнителя на проекта
на български и английски език, която обхваща:
данни за юридическия субект, посочени в чл. 4,
или данни за организационното подразделение;
7. основни данни за лицето, определено за
отговорник (научен ръководител) на проекта;
8. срок за осъществяване на проекта (начална
и крайна дата);
9. бюджет на проекта и допълнително финансиране (ако има такова);
10. информация за финансиращите организации;
11. информация за финансиращата програма
(данни за програмата или данни за типа грант)
на български и английски език;
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12. информация за партньори по проекта
(наименование и дейности по проекта) на
български и английски език;
13. научната област, за която се отнася
проектът.
Чл. 7. В раздел „Изследователски цели на
научната организация или висшето училище“
се вписват:
1. идентификационен код на изследователската цел;
2. наименование на изследователската цел и
кратко описание на български и английски език;
3. резултатите от постигането на целта на
български и английски език;
4. информация за организацията изпълнител,
която обхваща данни за научната организация
или висшето училище, посочени в чл. 4, или
данни за организационното подразделение;
5. данни за лицето, определено от изпълнителя като отговорник (научен ръководител);
6. срок за осъществяване на целта (начална
и крайна дата);
7. общ бюджет на изследователската цел и
неговото разпределение по етапи, размер на
институционалното подпомагане и неговото
разпределение за целия период на осъществяване на изследователската цел и по години,
описание на резултатите по етапи.
Чл. 8. В раздел „Научни резултати“ се
вписват:
1. идентификационен код на резултата;
2. тип на резултата (патент, продукт, публикация);
3. описание на резултата на езика, на който
е публикуван;
4. описание на резултата на български и
английски език;
5. данни за прилагане на резултата на български и английски език;
6. година на прилагане;
7. научна област, в която е постигнат резултатът, на български и английски език;
8. проекти или изследователски цели, от
чието осъществяване е възникнал резултатът;
9. основни данни, посочени в чл. 4, за
научната организация или висшето училище,
постигнали резултата;
10. брой на авторите в трудовоправни отношения с организацията изпълнител;
11. имена на авторите, посочени в публикацията или в друг вид информация за резултата,
на български и английски език.
Чл. 9. В раздел „Конкурси за научни изследвания“ се вписват:
1. идентификационен код на конкурса за
научни изследвания;
2. наименование на конкурса на български
и английски език;
3. описание и цел на конкурса на български
и английски език;
4. условия за участие и начин на кандидатстване на български и английски език:
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а) изисквания към научноизследователските
проекти;
б) начин за подаване на проекта;
в) начин на обявяване на резултатите от
конкурса;
г) критерии за оценка на проектите, мотиви за отхвърляне на проект на български и
английски език;
д) срок за подаване на проектите;
е) други информационни източници за
конкурса;
5. статус и срокове на конкурса – обявен,
приключен, анулиран, дата на одобряването
му, номер на решението за обявяване на
конкурса и по неговото движение, дата на
начало и край на конкурса; срок за приемане
на заявки; причини за прекратяването му в
случай на анулиране на конкурса;
6. данни за финансиращата организация,
посочени в чл. 4, на български и английски
език;
7. адрес за изпращане на документацията
на български и английски език и интернет
адрес на конкурса;
8. общ размер на целевото подпомагане,
отпуснато от възложителя за предмета на
конкурса за научноизследователски проекти
и разпределението му по етапи;
9. данни за лицата, отговорни за организирането на конкурса – име, седалище, телефон,
електронен адрес.
Чл. 10. В раздел „Международни програми, в
които Република България членува“ се вписват:
1. идентификационен код на програмата;
2. наименование на програмата на български
и английски език;
3. описание на целите на програмата на
български и английски език;
4. дата на обявяване и дата на приключване
на програмата;
5. бюджет и интернет адрес на програмата;
6. тематични приоритети – код, име на български и английски език, период на действие
(начална и крайна дата), описание на целите
на съответния приоритет.
Чл. 11. В раздел ,,Научна инфраструктура
и научни комплекси“ се вписват:
1. идентификационен код на научната инфраструктура или научния комплекс;
2. наименование на български и английски
език;
3. координатор и участващи организации;
4. местоположение;
5. категория (уникална инфраструктура;
съоръжения и/или бази данни, предоставящи
широк достъп на национално и транснационално ниво; мрежи от национални научни
звена с възможност за широк достъп за учени
от други страни; научен комплекс или бази
данни на ниво факултет, институт или друга
организация; научно оборудване или лимитирани бази данни, разположени в различни
лаборатории, ползвани от определена научна
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група с възможност за регламентиран достъп
на други изследователи; регионални партньорски мрежи);
6. ключови думи на български и английски
език;
7. описание на български и английски език;
8. очаквани ползи на български и английски език.
Чл. 12. В базата данни за научни и технологични индикатори се вписват:
1. данни за първостепенни технологични
индикатори:
а) брой изследователи в еквивалент на
пълна заетост;
б) общ брой докторанти по отношение на
общия брой население във възрастовата група
от 20 до 29 години през съответната година;
в) дял на разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) от брутния
вътрешен продукт (% от БВП);
г) относителен дял на бюджетните разходи
за НИРД от всички бюджетни разходи;
д) дял на заетите жени изследователи;
е) дял на заетите лица във високотехнологични производства спрямо общия брой заети
в икономиката;
ж) относителен дял на износa на високотехнологични продукти на България като дял
от общия износ на страната;
2. данни за допълнителни технологични
индикатори:
а) рисков капитал;
б) научни публикации, съдържащи се в базата данни на Института за научна информация
(ISI) във Филаделфия на 1 милион население;
в) подадени заявки за патент в Европейското
патентно ведомство на 1 милион население;
г) издадени патенти от Американското ведомство за патенти и търговски марки на 1
милион население;
д) производителност на труда (БВП за 1
работен час);
е) относителен дял на добавената стойност,
създадена от наукоемки услуги от БВП;
ж) относителен дял на заетите лица в наукоемки услуги от общо заетите в икономиката.
Раздел ІІІ
Поддържане, вписване и актуализация в регистъра
Чл. 13. (1) Регистърът се поддържа като
единна електронна база данни за подлежащите
на вписване обстоятелства.
(2) Компютърната база данни се поддържа по
начин, който гарантира целостта и защитата на
информацията в системата срещу разрушение,
неправомерното изменение и ползване и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.
Чл. 14. (1) Действията по вписване в регистъра се извършват от длъжностни лица,
определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
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(2) Лицата по ал. 1 вписват и контролират
данните, предоставени от научните организации и висшите училища чрез техните годишни
доклади за състоянието на научноизследователската им дейност и отчета по програмите
и проектите, финансирани от фонд „Научни
изследвания“.
(3) При предоставени неверни данни лицата
по ал. 1 могат да заличат съответния субект
от регистъра.
(4) В регистъра се вписва информация, която
се предоставя от:
1. научните организации и висшите училища;
2. възложителите на конкурси за научноизследователски проекти;
3. юридическите и физическите лица, кандидатствали и получили финансиране по международни програми.
(5) Информацията по чл. 5 се предоставя при
спазване на нормативните актове за ползване
на лични данни.
Чл. 15. (1) Последващите вписвания на нови
обстоятелства се извършват, без да се засяга
информацията, съдържаща се в предходните
вписвания.
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство
от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на
вписването актуалното състояние на съответния
информационен обект се представя с новото
вписване.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява
информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.
Раздел ІV
Достъп до регистъра
Чл. 16. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира
сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информация в регистъра,
която не е защитена от специални разпоредби,
се осигурява чрез страницата на Министерството
на образованието, младежта и науката в интернет или чрез отдалечен достъп посредством
референтен интерфейс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Идентификационен код“ е код, еднозначно
определящ в регистъра научна организация,
проект за научни изследвания, изследователска
цел или резултат от научно изследване, конкурс,
международна програма, в която Република
България членува, създадени с концепцията
за работа на регистъра за научната дейност в
Република България.
2. „Възложител“ е бюджетна организация,
обявяваща конкурси за научни изследвания и
финансираща изследователски цели или резултати от научни изследвания.
3. „Организационно подразделение“ е факултет или катедра във висше училище или съответна на нея структура в научна организация.
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4. „Научна инфраструктура“ са съоръжения,
научни центрове, интегрирани комплек-си,
бази данни, крупни компютърни мрежи, специализирани лаборатории, които разполагат с
високоспециализирано оборудване и апаратура,
предлагат специализирано научно обслужване
на национално ниво и/или са партньорска
структура на инфраструктури, определени от
Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури и включени в Европейската пътна карта за научноизследователска
инфраструктура.
Заключителни разпоредби
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 7б от Закона за насърчаване
на научните изследвания.
§ 3. Taзи инструкция отменя Инструкция
№ 3 от 2004 г. за реда за водене на регистър на
научната дейност в Република България (ДВ,
бр. 88 от 2004 г.).
Министър: Сергей Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на финансови средства на
сдруженията на потребителите от държавата
(ДВ, бр. 82 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието думата „сдруженията“ се заменя с „представителните сдружения“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансови средства
на представителните сдружения на потребителите от държавата, наричани по-нататък за
краткост „сдруженията на потребителите“.“
§ 3. В чл. 3 се създава т. 7:
„7. и мат фу н к ц ион и ра щ и п рием н и за
предоставяне на съвети и информация на
потребителите най-малко в една трета от
областните градове на страната.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Годишният отчет за извършената дейност съдържа подробна информация за показателите, посочени в чл. 6 и 7, и се представя
във форма образец съгласно приложение № 3.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Към годишния отчет за извършената
дейност, изготвен по образец приложение № 3,
се прилагат следните документи:
1. копие на заведените от сдруженията
искови молби за защита на колективните
интереси на потребителите;
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2. екземпляр от изготвените от сдруженията информационни материали за целите
на проведените от тях информационни кампании;
3. екземпляр от издаваните от сдруженията списания и специализирани издания и/
или публикации на потребителска тематика;
4. копие от подадените от сдружението
сигнали, жалби и предложения до контролните
органи, изпълняващи функции за защита на
потребителите;
5. копие от внесените за обсъждане от
представители на съответното сдружение
предложения, проекти и становища в заседания на консултативни органи;
6. предложения, становища и проекти,
които имат отношение към защитата на потребителите, направени от сдружението пред
органи на държавна власт;
7. списък на приемните за предоставяне
на съвети и информация на потребителите
с посочени адреси, работно време, телефони
за контакт и имена на лицето, отговарящо
за приемната, и опис на предоставените от
съответната приемна съвети на потребителите през последната една година, доказващ
реалното є функциониране.“
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ком иси я т а п р оверя ва на л и ч ие т о
или липсата на условия за финансиране и
представените документи по чл. 10, както и
спазването на срока за подаване на заявленията за участие.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) В рамките на всяка процедура по финансиране на сдруженията на потребителите
комисията извършва проверка за наличието
на условията за представителност по чл. 170
от Закона за защита на потребителите.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заявлението за участие в процедурата не съдържа някои от документите по
чл. 10, председателят на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените
заявления уведомява писмено заявителя и дава
указания за отстраняването на нередовностите
в определен от комисията срок, считано от
датата на получаване на уведомлението.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато заявителят не представи в
срока, определен по реда на ал. 1, някой от
документите, посочени в чл. 10, ал. 1, ал. 2
и ал. 3, т. 7, кандидатът се отстранява, а заявлението се оставя без разглеждане.
(3) Когато за яви тел я т не п редстави в
срока, определен по реда на ал.1, някой от
документите, посочени в чл. 10, ал. 3, т. 1 – 6,
комисията разглежда заявлението, като при
оценяването на обема и общественото значение на извършената от сдружението дей-
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ност взема предвид само дейностите, които
са удостоверени с документите, посочени в
чл. 10, ал. 3, т. 1 – 6.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Отстранява се от по-нататъшно участие и сдружение на потребителите, за което
в хода на процедурата комисията е констатирала, че не отговаря на критериите за представителност по чл. 170, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите и/или че е подало
неверни данни.“
§ 7. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато до разглеждане е допуснато
само едно заявление, обемът и общественото значение на извършената от сдружението
дейност се оценява съобразно тежестта на
критериите съгласно приложение № 1, като
общият брой точки, събран от оценяваното
сдружение, представлява съответния процент
от сумата, подлежаща на разпределение за
съответната година (една точка, получена по
критериите за оценяване на общественото
значение на извършената от сдружението дейност се равнява на един процент от сумата,
подлежаща на разпределение за съответната
година).“
§ 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за проучвания и изпитвания на стоки
и услуги на пазара;“.
2. В т. 10 се създава буква „е“:
„е) абонамент за използване на правноинформационни системи;“.
3. Създава се т. 11:
„11. членски внос за участие в международни организации.“
§ 9. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 – 6 се изменят така:
„1. заверено копие от актуалния учредителен акт или устав на сдружението;
2. удостоверение за актуално състояние
по регистрацията;
3. удостоверение за регистрация на сдружението в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел при Министерството
на правосъдието;
4. декларация по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства
на сдружения на потребителите от държавата;
5. декларации по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства
на сдружения на потребителите от държавата;
6. декларация по чл. 10, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства на
сдружения на потребителите от държавата;“.
2. Създава се т. 7:
„7. заверен с подпис и печат годишен отчет
за извършената дейност за защита на потребителите през последната една година съгласно
приложение № 3 от Наредба № РД-16-1117 от
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2010 г. за условията и реда за предоставяне
на финансови средства на сдружения на потребителите от държавата.“
3. Преди „Подпис:“ се добавят думите:
„Забележка: В декларациите по т. 4, 5 и 6
преди подписа да се съдържат думите „Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
§ 10. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 от
наредбата т. ІІІ „Приложения“ се изменя така:
„ІІІ. Приложения:
Заверени с подпис и печат документи съгласно чл. 10, ал. 3 от наредбата.“
Министър: Трайчо Трайков
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за създаване
на научни групи към музеите (обн., ДВ, бр. 2
от 2010 г.; изм., бр. 32 от 2010 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се
изменя така:
„Наредба № Н-5 от 11.12.2009 г. за реда
за създаване и дейност на нау чни групи
към музеите“.
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от специалисти
с научна степен и осъществява научноизследователска дейност съобразно тематичния
обхват на музея.“
§ 3. В чл. 5 думите „или научно звание“
се заличават.
§ 4. В чл. 6 след думите „доктор на науките“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 5. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) За ръководител на научната група
се определя хабилитирано лице, заемащо
академична длъжност професор или доцент,
а когато това е невъзможно, се определя
главен асистент.“
§ 6. Създава се нов раздел ІІІ „Дейност
на научната група“:
„Раздел ІІІ
Дейност на научната група
Чл. 8. Научните групи в музеите извършват научноизследователска и научнопопуляризаторска работа, насочена към различни
области на културата, знанието и изкуството.
Чл. 9. Научните групи в музеите:
1. извършват теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;
2. извършват научна обработка на музейните фондове;
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3. изготвят тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;
4. подготвят и представят научноизследователски публикации и трудове;
5. организират и участват в научни форуми
с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;
6. дават консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната
им квалификация;
7. извършват проучване и популяризират
добрите практики в сферата на музейното
дело.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В 6-месечен срок от влизането в сила
на наредбата музеите привеж дат съставите
на научните групи в съответствие с изискванията по § 5.
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 28, ал. 4 от Закона за културното наследство.
§ 9. Наредбата влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Вежди Рашидов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за условията и съществените
изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.;
попр., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2007 г. и бр. 84 от 2010 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите
„условията и съществените изисквания към
железопътната инфраструктура и превозните
средства за“ се заличават.
§ 2. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Когато е посочено в ТСОС, лицето,
което ще въвежда в експлоатация, възлага
на лицето за оценяване извършването на
междинна ЕО проверка.
(5) В случаите, когато това не е посочено
в ТСОС, лицето, което ще въвежда в експлоатация, може да възложи извършването
на меж динна ЕО проверка по собствена
инициатива.“
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2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Междинната проверка по ал. 4 и 5 се
извършва на части на подсистема или на етап
от процедура за проверка по ал. 1, т. 1 и 2.“
3. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) При извършване на междинна проверка лицето за оценяване издава сертификат за
междинна ЕО проверка, въз основа на който
лицето, което ще въвежда в експлоатация,
издава междинна декларация за ЕО проверка, които се включват в техническото досие.
Междинната декларация за ЕО проверка се
изготвя съгласно изискванията на чл. 51.
(8) В сертификата за междинна ЕО проверка
и в междинната декларация за ЕО проверка
се посочват препратките към ТСОС, съгласно
които е била извършена проверката.
(9) Междинна проверка може да се извърши
за всяка част на подсистемата. В този случай тя
се проверява на всеки етап по ал. 1, т. 1 и 2.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 10.
§ 3. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицето за оценяване на съответствието
издава ЕО сертификат за съответствие, като
го съобразява с междинната декларация за
ЕО проверка и проверява:
1. дали междинните декларации за ЕО
проверка покриват всички изисквания на
съответните ТСОС;
2. съответствието на изискванията, които
не са включени в междинните декларации за
ЕО проверка;
3. цялостно резултатите от изпитването на
завършената подсистема.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато лицето за оценяване не е извършило оценка на съответствието на дадена
подсистема със съответните ТСОС, в ЕО
сертификата за съответствие се посочват
тези ТСОС или части от тях, които не са
били включени в извършената ЕО проверка
на съответствието.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след
думите „на издадения сертификат“ се поставя
запетая и се добавя „който съдържа препратка
към ТСОС, с които е извършена оценката на
съответствието“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и английски“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Декларацията за ЕО проверка се изготвя въз основа на резултатите от извършената
ЕО процедура за проверка.“
§ 5. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Техническото досие се изготвя
от лицето за оценяване и съдържа:

С Т Р.
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1. технически характеристики на проекта, включително общи и детайлни чертежи,
електрически и хидравлични схеми, схеми на
веригите за контрол, описание на системите за
обработка на данни и автоматика, документация относно експлоатацията и поддръжката;
2. списък на вградени в подсистемата съставни елементи на оперативната съвместимост,
посочени в съответната ТСОС;
3. копия от ЕО декларациите за съответствие или годност за употреба на съставните
елементи с приложени при необходимост изчисления и копия на протоколи от изследванията, изпитванията и проверките, проведени
от лицата за оценяване въз основа на ТСОС;
4. сертификат за междинна ЕО проверка,
ако има такъв, и междинна декларация за
ЕО проверка на подсистемата, които се прилагат към ЕО сертификата за съответствие и
включват резултата от проверката, установен
от лицето за оценяване;
5. ЕО сертификат за съответствие с приложените изчисления, подписан от лицето
за оценяване, извършило ЕО проверката,
удостоверяващ, че проектът съответства на
изискванията на ТСОС и съдържа забележките, вписани по време на изпълнението, които
не са коригирани, както и всички протоколи
за изпитвания, доклади от изследвания и
проверки, изготвени от лицето за оценяване,
съгласно правомощията му по чл. 57 и 58;
6. други издадени ЕО сертификати за съответствие;
7. доклада от оценката за общите методи
за безопасност (CSM) в рамките на оценката
на риска, както е посочено в член 6, параграф 3 от Директива 2004/49/ЕО – когато в
съответствие с Регламент (ЕО) № 352/2009 на
Комисията от 24 април 2009 г. за приемане
на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие
с член 6, параграф 3, буква а) от Директива
2004/49/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета (OB, L 108/4 от 29 април 2009 г.) се
изисква безопасно интегриране;
8. други документи.
(2) Лицето, издало сертификат за междинна
ЕО проверка (ако има такъв) или лицето, издало ЕО сертификат за съответствие, предоставя
техническото досие по ал. 1 на лицето, което
ще въвежда в експлоатация.“
§ 6. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ли це т о за оцен я ва не кон т рол и ра
спазването на техническите характеристики
на проекта и другите задължения съгласно
техническото досие при изграж дането на
подсистемата.“
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2. Създава се ал. 3:
„(3) За изготвяне на ЕО декларация за
съответствие или годност за употреба по
чл. 38, ал. 1 лицето за оценяване упражнява
контрол върху подсистемата, оборудвана със
съставен елемент, за да оцени неговата годност
за употреба в реални условия, когато това се
изисква от съответната ТСОС.“
§ 7. В чл. 58, ал. 2 след думата „експлоатацията“ се поставя запетая и се добавя
„включително, касаещите съответната подсистема планове за изпълнение и техническа
документация“.
§ 8. В чл. 59 ал. 4 се изменя така:
„(4) Лицата за оценяване публикуват на
електронната си страница информация относно:
1. получени заявления за ЕО проверка и
сертификат за междинна ЕО проверка;
2. получени заявления за издаване на ЕО
декларацията за съответствие или годност за
употреба по чл. 2, ал. 2;
3. издадени или отказани междинни декларации за ЕО проверка;
4. издадени или отказани ЕО декларациите
за съответствие или годност за употреба по
чл. 2, ал. 2;
5. издадени или отказани ЕО сертификати
за съответствие.“
§ 9. В раздел ІV се създава чл. 60в:
„Чл. 60в. (1) Лицето, получило разрешение
по чл. 60б, проверява и удостоверява съответствието на подсистема или на част от нея
с изискванията на националните правила за
безопасност или техническите правила по
чл. 29.
(2) За извършената проверка лицето по
ал. 1 изготвя за лицето, което ще въвежда в
експлоатация, сертификат за проверка, който
съдържа:
1. посочване на националните правила за
безопасност или техническите правила по
чл. 29, спрямо които лицето по ал. 1 е оценило съответствието на подсистемата или на
част от нея;
2. посочване на тези национални правила,
които се отнасят до части, които са предмет
на отклонение от ТСОС по чл. 26.
(3) Когато националните правила се отнасят до подсистема, която е част от превозно
средство, лицето по ал. 1 изготвя сертификата
за проверка с две части, както следва:
1. част 1, включваща посочване на националните правила за безопасност или техническите правила по чл. 29, които засягат само
техническата съвместимост на превозното
средство и на съответната железопътна мрежа;
2. част 2, включваща другите национални
правила.
(4) Лицето, което ще въвежда в експлоатация, изготвя декларация за проверка въз
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основа на издадения сертификат за проверка
и изготвеното техническо досие от лицето
по ал. 1.
(5) Декларацията за проверка съдържа
препратка към националните правила за
безопасност или техническите правила по
чл. 29, съгласно които е направена оценката,
като копие от нея се предоставя в И А „Ж А“.
(6) Изготвеното от лицето по ал. 1 техническо досие съдържа техническите данни,
необходими за оценката на съвместимостта
с националните правила за безопасност или
техническите правила по чл. 29, и се включва
в техническото досие по чл. 53, ал. 1.“
§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 30:
„30. „Железопътна мрежа“ са линиите,
гарите, терминалите и всички видове закрепено оборудване, необходимо за да осигури
безопасна и продължителна експлоатация
на железопътната система.“
§ 11. В приложение № 1, част Б „Подсистеми“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. I:
а) в подточка 1 „ Структурни области“ се
правят следните изменения и допълнения:
аа) в буква „в“ след думата „сигнализация“ се добавя „по железопътната линия“;
бб) създава се нова буква „г“:
„г) бордови контрол, управление и сигнализация;“
вв) досегашната буква „г“ става буква „д“;
б) в т. 2 „Ф у н к ц иона л н и о блас т и“, в
бу к ва „а“ д у мата „т рафика“ се замен я с
„движението“.
2. В т. II:
а) в заглавието на подточка 3 след думата
„сигнализация“ се добавя „по железопътната
линия“, а в текста след думата „оборудване“
се добавя „по железопътната линия“;
б) създава се подточка 3а:
„3а. Бордови контрол, управление и сигнализация.
Цялото оборудване на борда, необходимо
за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на
влакове, допуснати за движение в мрежата.“;
в) в заглавието на подточка 4 ду мата
„трафика“ се заменя с „движението“, а в
текста думите „по време на дадено обучение
или при“ се заменят с „композиране и“ и
думата „трафик“ се заменя с „движението“;
г) в текста на подточка 6 „Подви жен
състав“ след думата „енергия“ се поставя
запетая и се добавя „бордово оборудване
за измерване на потреблението на електроенергия“.
Допълнителни разпоредби
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „сертификат за съответствие“ се заменят с „ЕО
сертификат за съответствие“.
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§ 13. Наредбата въвеж да изискванията
на Директива 2011/18/ЕС на Комисията от
1 март 2011 г. за изменение на приложения
ІІ, V и VI към Директива 2008/57/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (OB,
L 57, 2.03.2011 г.).
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г.,
бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от
2010 г.; изм.и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г. и бр. 6,
55 и 76 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. от лицата по т. 1 само след издадени
задължителни предписания от контролните
органи на Националния осигурителен институт,
когато декларацията се подава след 30 април
на годината, следваща годината, за която се
отнася, и не съдържа данни за осигурителен
стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса
за социално осигуряване, данни само за здравно
осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.“
2. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. от общините за предоставените от тях
социални услуги – резидентен тип за лицата
по чл. 40, ал. 3, т. 5 от Закона за здравното
осигуряване.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „а в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 само на електронен или
хартиен носител“.
2. В ал. 2, т. 2 числото „40“ се заменя с „30“.
§ 3. В § 2 от допълнителните разпоредби
т. 1 се изменя така:
„1. „Осигурител“ е всяко физическо лице,
юридическо лице или неперсонифицирано
дружество, които имат задължение по закон да
внасят осигурителни вноски за други физически
лица, и посредника, който внася осигурителни
вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса за
социално осигуряване.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:

Подпис на работодателя
(самоосигуряващия се):

Печат, дата

16.8. В т.ч. часове положен извънреден
труд

16.A.Дни във временна неработоспособност с възнаграждение
от работодателя
16.7. Отработени часове - общо

2

3

4

5

34. Нетно възнаграждение

.

.

.

.

32. Лични вноски за доброволно пенсионно
осигуряване и доброволно осигуряване за
безработица
33. Лични вноски за доброволно здравно осиг.
и премии/вноски по договори за застраховки
"Живот и рента" и застраховки "Живот",
свързани с инвестиционен фонд

.

31. Начислен месечен облагаем доход по
чл. 24 от ЗДДФЛ

.

.

29. Брутно трудово възнаграждение

27. Доход, върху който се дължат вноски само
за здравно сигуряване

21. Осигурителен доход, върху който се дължат
осигурителни вноски, вкл. сумата по чл. 40,
ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19

.

.

.

.
40

12.3. Пореден номер на основна
иконом. дейност на осигурителя

месец

9. Област

ден

31.А. Начислен
месечен данък

30. % вноска за
фонд гарант. взем.
на раб. и служ.

25. За профес.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.
26.За универс.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.

.

.

.

.

.

.

.

за сметка на
работодателя

.

.

.

.

за сметка на
осигуреното лице

година

28. Върху
сумата в т. 27.

22.1.Върху
сумите в
т. 19. и т. 21.

18. Върху
сумите в т.17
и 17.1

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за

8. Пощенски код

5.1.За ЛНЧ/Сл. номер- дата на раждане

4. Код на осигурителя
5.2. За ЛНЧ/Сл. номер
пол: 0 - мъж
1 - жена

.

.

.

за сметка на
работодателя/самооси
гуряващия се

.

за сметка на
осигуреното лице

13.Код продължаване
гарантираните вземания на работниците и служителите при
на осигуряването
несъстоятелност на работодателя
Процент осигурителни вноски за социално осигуряване
Процент осигурителни вноски за здравно осигуряване

20. За фонд
Пенсии върху
сумата в т. 19.
22. За фондове на
ДОО, без ТЗПБ
в/у сумите в т. 21.
22.2. За фонд
ТЗПБ върху
сумите в т. 21.
23.За Учителски
пенсионен фонд
в/у сумите в т. 21.

7. Инициали

3. Година
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16.6. Дни в професионална болест,
с изключение на дните по т. 16А

16.2. Дни във временна неработоспособност с изключение на
дните по т. 16.5 ;16.6 и 16А
16.3. Дни за отглеждане на
малко дете и в неплатен отпуск
за бременност и раждане
16.4. Дни без осигурителни
вноски, зачетени за осигурителен стаж
16.5. Дни в трудова злополука,
с изключение на дните по т. 16А

1

2. Месец

11. Адрес по местоживеене на лицето

5. ЕГН (ЛНЧ)

1. Код корекция

15. Ден, в който
осигуряването е
прекратено/
прекъснато
17. Доход, върху който се дължат здравноосигу
рителни вноски за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигу
рителни вноски за периодите на отглеждане на
дете по чл.164 от Кодекса на труда.
17.2. Доход, от който е определено
паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане
19. Сума за социални разходи, върху която се
дължат осигурителни вноски

12.2. Код иконом. дейност
на осигурения

6. Фамилия

2012

38

16.1.Отработени и други дни
с осигурителни вноски

14. Ден, от който
осигуряването е
възникнало/
възобновено
16. Дни в
осигуряване - общо

12. Вид
осигурен

12.1. Пореден номер на
квалификационна група
професии на осигурения

Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто

10. Населено място

5.3.

образец № 1
"Данни за осигуреното лице"

ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Приложение №1

„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5
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Указания за попълване на декларация образец
№ 1 „Данни за осигуреното лице“
Декларация образец № 1 съдържа данни за
социално, здравно осигуряване, допълнително
задължително пенсионно осигуряване, Учителски
пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ на осигурените
лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация
образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
Работодатели, осигурители и техните клонове
и поделения – за всеки календарен месец не покъсно от деня, следващ деня на възникване на
последното задължение за внасяне на вноските
за този месец, освен при изплащане на аванс,
който не е единствено плащане за месеца;
Самоосигуряващите се лица – не по-късно от
10 дни след внасянето на дължимите осигурителни
вноски за съответния месец;
Осигурителите и клоновете и поделенията им
за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на
срока по чл. 7, ал. 6 КСО;
Изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок не по-късно от 10 дни след
внасянето на осигурителните вноски за лицата
по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване,
по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се
лица, българските граждани на работа в чужбина
и морските лица;
Националния осигурителен институт – за
лицата, получаващи парични обезщетения за
безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 или
чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на
подадена декларация;
– са изплатени възнаграждения за минало
време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, Учителски
пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“; в тези случаи,
освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди
това декларация.
Когато за един и същ месец осигурителят
е подал повече от една основна декларация за
едно лице и се налага да се коригира една от
декларациите, се подава първо една заличаваща
декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни. С код
корекция „К“ не се коригират данните в т. 2, 3,
4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).
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След приемането на коригираща декларация
се подава само нова коригираща или заличаваща
декларация.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и
5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един
и същ месец осигурителят е подал повече от
една декларация за едно лице и се налага да се
заличи една от декларациите, първо се подава
една заличаваща декларация и след това се подават отново декларациите с коректните данни
като основни.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за
януари се попълва 01.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя – попълва се ЕИК по
регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП за осигурители.
5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер
на чужденец или служебен номер, издаден от
НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ),
като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от
НАП – дата на раждане – попълва се ден, месец
и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от
НАП – пол – попълва се полът на лицето, за
което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50
на сто – попълва се:
0 – ако лицето не е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50
и над 50 на сто;
1 – ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над
50 на сто.
6. Фамилия – попълва се фамилията по
документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
8. Пощенски код – пощенският код по местоживеене.
9. Област – областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място – град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето.
Забележка.
Точки 8, 9, 10 и 11 се попълват служебно от
Националната агенция за приходите.
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12. Вид осигурен – попълва се в две позиции
код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един
работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в
кооперацията, без обхванатите от следващите
кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
– 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
– 05 – за държавни служители, доброволците по Закона за защита при бедствия;
– 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по
ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
– 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово
правоотношение в кооперацията;
– 10 – за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на
еднолични търговци, на неперсонифицирани
дружества, както и синдици и ликвидатори;
– 11 – за лица, осигурени за инвалидност
поради общо заболяване, за старост и за смърт,
и за трудова злополука и професионална болест;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица;
– 16 – за лица, работещи при сумирано
отчитане на работното време за повече от
един месец;
– 17 – за служители на Националната разузнавателна служба и специалната куриерска
служба на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и
6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално
осигуряване, за които за осигурителен стаж
се зачита времето, през което не са работили
поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради
уволнение, което е признато като незаконно
от компетентните органи;
– 19 – за лица, на които за осигурителен
стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
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– 20 – за трудоустроени лица, на които за
осигурителен стаж се зачита времето, през
което не работят, тъй като не е предоставена
подходяща работа от работодателя;
– 21 – за лица, работещи по втори или
допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател
са внесени върху максималния осигурителен
доход и осигурителният стаж се зачита на
основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация;
– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация и са осигурени върху максималния
размер на осигурителния доход по трудово
правоотношение, и осигурителният им стаж
се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет
и инспектори към инспектората на Висшия
съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни
съдебни изпълнители, съдии по вписвания и
съдебни служители с изключение на военните
съдии и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия,
кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за
времето, през което са останали без работа
по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски;
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии
по Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за
подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
– 82 – за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания по Закона за
вероизповеданията с изключение на лицата
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 КСО;
– 83 – за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, специалната
куриерска служба на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната;
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– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се
осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на
компетентните държавни органи, които са
избрали да се осигуряват за своя сметка за
фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение
по чл. 230, ал. 1 ЗОВСРБ;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи,
участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231,
ал. 1 ЗОВСРБ;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по
§ 1, т. 26, бу к ва „и“ о т доп ъ л н и т ел н и т е
разпоредби на Закона за данъците върх у
доходите на физическите лица, за които не
се подават данни за държавното обществено
осигуряване, допълнително задължително
пенсионно осигуряване и здравно осигуряване
(осигурителен доход, осигурителни вноски,
дни в осигуряване и др.), но задължително
се подава информация за данъка по чл. 42
от закона; за лицата, полагащи труда си на
територията на Република България, за които
се прилага осигурителното законодателство
на друга държава, но се дължи данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица:
За тези лица се попълват само данните за
данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат;
– 92 – за морските лица;
– 93 – за специализантите, които получават
възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда
на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната
сигурност, по което Република България е
страна, и за които във връзка с материалния
обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/
или вноски за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“;
– 95 – за лицата на длъжност балерина,
балетист или танцьор в културни организации.
12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигурения – попълва се
номерът на колоната на квалификационната
група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за
съответната година.
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12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД
2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва
повече от една икономическа дейност, се
попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се
номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
Бюджетните предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход – за работниците
и служителите попълват код „99“.
Забележки:

1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за
вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18,
19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид
осигурен 94, когато осигурителният доход на
лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – за осигуреното лице
се попълва в една позиция:
– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от
предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции
първият ден в осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено/прекъснато – например при прекратяване
на правоотношението, при прекъсване на
осигуряването, без правоотношението да е
прекратено, при ползване на неплатен отпуск,
който не се зачита за осигурителен стаж, и
др. Попълва се в две позиции последният ден
в осигуряване.
16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на
работното време се подава нова декларация,
като в т. 1 „Код корекция“ се попълва „К“.
В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват
преизчислените работни дни в осигуряване
за всеки месец.
2. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 90, точка 16 не се попълва.
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Позиция 1:
– ако лицето е осигурявано всички работни
дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен
9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87,
88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.
Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в
часове на осигуреното лице; когато дневното
работно време е различно през отделните дни
в месеца, се попълва в часове среднодневното
работно време; когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата
с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71,
82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6
и т. 16.А, трябва да съответства на дните,
посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с
осигурителни вноски. Такива са: отработените
дни в осигуряване, дните в платен отпуск,
дните, за които е упражнявана дейност, която
е основание за осигуряване, и всички дни с
осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3
от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден
труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност,
с изключение на дните, посочени в т. 16.5,
16.6 и 16.А – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради
болест, гледане на болен член на семейството,
бременност и раждане, санаторно-курортно
лечение, карантина с право на обезщетение.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в
неплатен отпуск за бременност и раждане – в
две позиции се попълват дните за отглеждане
на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167,
167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за
бременност и раждане. Тази точка се попълва
и от самоосигуряващи се лица, които ползват
аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции
се попълват работните дни в неплатен отпуск
за временна неработоспособност, неплатен
отпуск до 30 работни дни за една календарна
година, който се зачита за осигурителен стаж,
и други дни в осигуряване без осигурителни
вноски.
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16.5. Дни в трудова злополука, с изключение
на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в
две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право
на обезщетение.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в две позиции дните във временна
неработоспособност поради професионална
болест с право на обезщетение.
16.А. Дни във временна неработоспособност
с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 КСО – попълва се броят
на работните дни, за които работодателят е
изплатил възнаграждение на основание чл. 40,
ал. 5 КСО.
16.7. Отработени часове – общо – попълва
се броят на отработените часове през месеца
след превръщане на нощните часове в дневни,
вкл. броят изработени часове извънреден труд
и броят на часовете за времето на платен
отпуск. Когато при изчисляването се получи
остатък, равен или по-голям от половин час,
се закръглява на пълен час. Тази точка не се
попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92 и 93.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните
часове в дневни. Когато при изчисляването
се получи остатък, равен или по-голям от
половин час, се закръглява на пълен час. Тази
точка не се попълва за лицата с код 09, 10,
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 и 93.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и
раждане – попълва се осигурителният доход,
определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от
Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса
на труда, а за четвърто и следващо дете до
изтичането на 6 месеца непосредствено след
отпуска по чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане – попълва се служебно от Националния
осигурителен институт, след предоставяне на
информацията по чл. 5, ал. 8 от Кодекса за
социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се
процентът на здравноосигурителната вноска
за сметка на работодателя съгласно ЗБ на
НЗОК за съответната година.
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19. Сума за социални разходи, върху която
се дължат осигурителни вноски – попълва се
сумата за социални разходи, давани постоянно
или периодично, пряко на лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване
в пари или в натура, върху която се дължат
осигурителни вноски за социално и за здравно
осигуряване.
20. За фонд „Пенсии“ върх у су мата в
т. 19 – попълва се процентът осигурителна
вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или
за сметка на осигу реното лице, когато е
попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, включително
сумата по чл. 40, ал. 5 КСО, с изключение на
сумата по т. 19 – попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40,
ал. 5 КСО. При попълване на данните не се
включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно
Кодекса за социално осигуряване за сметка
на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд „Трудова злополука и
професионална болест“.
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се
процентът на здравноосигурителната вноска
за сметка на работодателя и/или за сметка
на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК
за съответната година, когато е попълнена
т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за
сметка на осигурителя/морското лице за фонд
„Трудова злополука и професионална болест“,
определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за
съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя,
която се внася в приход на УПФ. Отнася се
само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът
на вноската за сметка на работодателя/морското лице съгласно Кодекса за социално
осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът
на вноската съгласно Кодекса за социално
осигуряване за сметка на работодателя и/или
за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски
само за здравно осигуряване – попълва се
осигурителният доход, върху който се дължат
вноски за здравно осигуряване за времето в
неплатен отпуск, за времето на отглеждане
на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка
на работодателя или самоосигуряващия се.
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29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на
труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, колективен трудов
договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати
и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се процентът на осигурителната
вноска за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, определена със
ЗБ на ДОО.
Забележка.
Точки 29 и 30 се попълват само за лицата,
работещи по трудови правоотношения, ако в
т. 12.4 е попълнено „1“ и лицето не попада в
кръга на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от Закона
за гарантираните вземания на работниците
и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от
работодателя или за сметка на работодателя,
начислени за съответния месец, с изключение
на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ.
Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества,
собствениците на ЕООД или физическите
лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и
33 за доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, върху
които се дължи данък по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 14 се попълва само от акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 71 се попълва само за членовете на
Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с
код за вид осигурен 93, за доходите по § 1,
т. 26, буква „к“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва се
размерът на начисления от работодателя данък
по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за
лица, за които е попълнена т. 31.
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32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – попълва се размерът на
направените през месеца чрез работодателя
лични вноски за допълнително доброволно
осигуряване – в общ размер до 10 на сто от
месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2
ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които
е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно
осигуряване и премии/вноски по договори
за застраховки „Живот“ – попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на
лицето чрез работодателя лични вноски за
доброволно здравно осигуряване и премии/
вноски по договори за застраховки „Живот“ в
общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва
се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се
сумата на нетното възнаграждение, определена
по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от
Държавното обществено осигуряване.
Забележка.
Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3),
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.“
§ 5. В приложение № 2 в Указания за попълване на Декларация обр. № 3, т. 5 позиция
52 се изменя така:
„52 – за социа лно слабите с право на
социално подпомагане, лицата настанени
в специализирани институции за социални
услуги и приетите за обслужване в социални
учебно-професионални центрове и центрове
за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища,
защитени жилища, наблюдавани жилища и
кризисни центрове.“
§ 6. Параграф 3б от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 за периода
1 януари – 31 декември 2012 г. не се попълват
т. 12.4 и 30.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.
365

Министър: Симеон Дянков
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1565-НС
от 12 януари 2012 г.
На 11 януари 2012 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
С ви лен Н и колов К ра й чев, избра н о т 3.
многомандатен избирателен район – Варна,
издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 3. многомандатен избирателен район – Варна, Емануил Младенов Манолов от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
321

РЕШЕНИЕ № 1566-НС
от 12 януари 2012 г.
На 12 януари 2012 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Недялко Тенев Недялков, избран от 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора,
издигнат от ПП „ГЕРБ“ в 41-вото Народно
събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 27. многомандатен избирателен район – Стара Загора, Йордан Петров Николов от листата
на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
322
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № Iз-3285
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, т. 11 и чл. 170, ал. 7 от
Закона за МВР във връзка с чл. 162 ППЗМВР
изменям Класификатора на длъжностите в МВР,
утвърден със Заповед № Із-3097 от 29.12.2010 г.
(ДВ, бр. 10 от 2011 г.), като в раздел А. „Държавни
служители“, подраздел А.1. „Държавни служители с висше образование“, се правят следните
изменения:
1. В т. І. „Ръководство на МВР и помощни
звена“:
а) точка 4 „Оперативен помощник“, магистър,
категория Б се заличава;
б) създават се т. 4а и 4б:
„4а „Старши оперативен помощник“, магистър,
категория Б;
4б „Оперативен помощник“, бакалавър, категория В.“
2. В т. VІІІ. „Академия на МВР, МИ – МВР,
НИИ и НПИ и ЦБПС“:
а) в Централни структури т. 20 Началник на
отделение, в колона „Минимална образователноквалификационна степен“ думата „бакалавър“ се
заменя с „магистър“;
б) в „Териториални структури и центрове за
специализация и професионална подготовка“ се
създават т. 2а и 4а:
„2а „Управител на лечебно заведение“, магистър, категория В;
4а „Началник на отделение“, магистър, категория В.“
Заповедта влиза в сила от 01.01.2012 г.

на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
№ 29 от 27.07.2011 г. на Министерския съвет
разрешавам на „София – Стройпроект“ – АД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 131128294, със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, бул. Драган Цанков 36, вх. Б, ет. 4,
офис 418, да извърши за своя сметка проучване
на скалнооблицовъчни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Мишевски поляни“,
разположена в землищата на гр. Две могили и
с. Пепелина, община Две могили, област Русе,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,88 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

Министър: Цв. Цветанов

Приложение
към т. 3
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 135
от 11 октомври 2011 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Мишевски поляни“, разположена в землищата на гр. Две могили
и с. Пепелина, община Две могили, област Русе
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ, § 105,
ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Мишевски поляни“
Координатна система 1970 г.
№

Х

Y

1.

4726542

9477560

2.

4727500

9478000

3.

4727500

9478770

4.

4726932

9478962

5.

4726493

9477795

206
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-449 от 14 декември 2011 г.
№ ЗЦУ-1275 от 14 декември 2011 г.
(Продължава от брой 4)
Приложение 9

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................
Входящ № и дата

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Вид на пенсионния фонд

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
Данните в годишния отчет се попълват от всички пенсионни фондове, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни
дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2012 г. и
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2012 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката
и чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Баланс към 31.12.2011 година

2.

Отчет за доходите за 2011 година

3.

Отчет за паричните потоци за 2011 година

4.

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2011 година

5.

Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 2011 година

Стр.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7   

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

А. Инвестиции
I. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, издадени в Република България
Дялови ценни книжа

82110

Акции и права

82111

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82112

Дългови ценни книжа

82120

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата

82121

Корпоративни облигации

82122

Ипотечни облигации

82123

Общински облигации

82124

Хеджиращи инструменти
Общо за група I

82130
82100

II. Чуждестранни финансови активи, отчитани от справедлива стойност
Дялови ценни книжа

82210

Акции

82211

Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

82212

Дългови ценни книжа

82220

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки, централните им банки,
държави посочени в наредба на КФН, от ЕЦБ и/или ЕИБ

82221

Корпоративни облигации

82222

Ипотечни облигации

82223

Общински облигации

82224

Хеджиращи инструменти
Общо за група II

82230
82200

III. Банкови депозити
Банкови депозити в Република България

82310

Банкови депозити извън Република България

82320

Общо за група III

82300

IV. Инвестиционни имоти
Инвестиционни имоти в Република България
Инвестиционни имоти извън Република България

82410
82420

Общо за група IV

82400

Общо за раздел А

82000

Б. Парични средства
Парични средства на каса
в т. ч. левовата равностойност на чуждестранната валута
Парични средства по разплащателни сметки
Общо за раздел Б

83010
83011
83020
83000

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

В. Текущи вземания
Вземания свързани с инвестиции

84010

в това число:
Вземания от контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

84011

Вземания от чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

84012

Вземания по репо сделки

84013

Вземания от ПОД,

84020

в т.ч. от пенсионен резерв

84021

Други текущи вземания

84030

Общо за раздел В

84000

Сума на актива (А + Б + В)

85000

Г. Условни активи

85100

ПАСИВ
Код на
реда

Раздели, групи, статии
а

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

б

А. Резерв за гарантиране на минималната доходност

86000

Б. Нетекущи задължения
Нетекущи задължения към осигурени лица

87010

Нетекущи задължения към пенсионери

87020

Общо за раздел Б

87000

В. Текущи задължения
Текущи задължения към осигурени лица

88010

Текущи задължения към пенсионери

88020

Текущи задължения към ПОД

88030

Задължения свързани с инвестиции

88040

в това число:
Задължения към контрагенти от Република България, свързани с хеджиращи инструменти

88041

Задължения към чуждестранни контрагенти, свързани с хеджиращи инструменти

88042

Задължения по репо сделки

88043

Други текущи задължения

88050

Общо за раздел В

88000

Сума на пасива (А + Б + В)

89000

Г. Условни пасиви

89100

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9   

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ ЗА 2011 ГОДИНА
Сума - хил. лв.
Наименование на разходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви

90110

Разходи по операции с ценни книжа

90120

в това число:
От преоценка

90121

Комисионни на инвестиционни посредници

90122

Разходи по операции с чуждестранна валута

90130

Разходи по инвестиционни имоти

90140

Други разходи

90150

Общо за група I

90100

Положителен резултат от инвестиране на средства

90160

II. Извънредни разходи

90200

Общо разходи (I + II)

90300

III. Доход
За осигурени лица

90410

За ПОД

90420

Общо за група III

90400

Всичко (Общо разходи + III)

90000
Сума - хил. лв.

Наименование на приходите

Код на реда

текуща
година

предходна
година

а

б

1

2

I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти

91110

Приходи от лихви

91120

Приходи от операции с ценни книжа

91130

в т.ч. от преоценка

91131

Приходи от операции с чуждестранна валута

91140

Приходи от инвестиционни имоти

91150

Други приходи

91160

Общо за група I

91100

Отрицателен резултат от инвестиране на средства

91170

II. Извънредни приходи

91200

ІІІ. Приход от ПОД за покриване на разликата до минималната доходност

91300

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

91400

IV. Отрицателен резултат

91500

Всичко (Общо приходи +ІV)

91000
Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

б

а

6770
6780
6790

Парични потоци от сделки с чуждестранна валута

Парични потоци свързани с инвестиционни имоти
6700
6800
6900

Б. Изменение на паричните средства през периода

В. Парични средства в началото на периода

Г. Парични средства в края на периода

6795

6760

Парични потоци от сделки с инвестиции

Други парични потоци

6750

6744

Парични потоци от лихви

6743

Други

x

Лице за контакт:

x
x

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Ръководител:
Съставител:

x

2

плащания

(Хил. левове)

ДЪРЖАВЕН

Парични потоци от дивиденти

6742

Пенсионен резерв

6740

Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество

Резерв за гарантиране на минималната доходност

6730

Парични потоци от/към други пенсионни фондове
6741

6720

Парични потоци, свързани с пенсионери

Такси

6710

Парични потоци, свързани с осигурени лица

1

постъпления

Предходен период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

50

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност

Код на
реда

Текущ период

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1   

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАВАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ ПО
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА
(Хил. левове)
Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

a

б

1

Притежавани финансови активи в ценни книжа и деривати по
институционални сектори издатели
I. Облигации

2300

1. Краткосрочни корпоративни облигации

2310

Нефинансови предприятия

2311

Търговски банки

2312

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба /покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2313

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови
дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни
посредници, пенсионни дружества и други

2314

Застрахователи и пенсионни фондове

2315

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2316

2. Дългосрочни корпоративни облигации

2320

Нефинансови предприятия

2321

Търговски банки

2322

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба / покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2323

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2324

Застрахователи и пенсионни фондове

2325

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2326

3. Общински облигации
Дългосрочни
Краткосрочни
II. Държавни ценни книжа
Дългосрочни
Краткосрочни

2330
2331
2332
2340
2341
2342

III. Други дългови документи и права

2350

1. Други дългосрочни дългови документи и права

2360

Нефинансови предприятия

2361

Търговски банки

2362

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2363

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни
дружества и други

2364

Застрахователи и пенсионни фондове

2365

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2366

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2367

Стойност
преди
последна
преоценка
2

Преоценена стойност към
31.12.2011
3

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5
(Хил. левове)

Показатели

Код на
реда

Номинална
стойност

Стойност
преди
последна
преоценка

б

1

2

a
2. Други краткосрочни дългови документи и права

Преоценена стойност към
31.12.2011
3

2370

Нефинансови предприятия

2371

Търговски банки

2372

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба / покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2373

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни
финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра,
застрахователни посредници, пенсионни дружества и други

2374

Застрахователи и пенсионни фондове

2375

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2376

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2377

IV. Финансови деривати на:

2380

Нефинансови предприятия

2381

x
x

Търговски банки

2382

x

Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на
изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови
компании и други

2383

x

Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни
финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра,
застрахователни посредници, пенсионни дружества и други

2384

x

Застрахователи и пенсионни фондове

2385

x

Общини и предприятия финансирани от местните бюджети

2386

x

Издадени от нерезидентни единици - чуждестранни юридически лица

2387

x

Общо (І + ІІ + ІІІ + ІV)

2400

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Указания за попълване на Справката за притежаваните ценни книжа и финансови деривати
по институционални сектори
Тази справка разглежда част от притежаваните ценни книжа на предприятието. Тя съдържа информация за облигациите, държавните ценни
книжа и другите дългови документи и права, разпределени по институционални сектори издатели на ценните книжа, като отразява статистическите изисквания на Европейските институции.
Ценните книжа се класифицират като краткосрочни или дългосрочни в зависимост от времето от издаването до настъпване на падежа като
краткосрочни със срок до 1 година или дългосрочни със срок над 1 година, за разлика от възприетия класификационен подход
в практиката на предприятието, където ценните книжа са класифицирани в зависимост от намеренията на предприятието да извършва операции с тях.
Позицията “Други дългови документи и права” включва всички останали сделки с дългови ценни книжа различни от компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове, изкупени собствени облигации, менителници и записи на заповед.
В справката са включени и притежаваните финансови деривати.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 5 3   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА
Показатели

Код на реда

Отчет

а

б

1

І.Членове на пенсионния фонд (Брой)
Осигурени лица
С периодични или еднократни вноски
С преустановени вноски
Пенсионери
Общо за група I
II. Осигурени лица, напуснали пенсионния фонд (Брой)

6310
6311
6312
6320
6300
6400

ІІI. Осигурителни вноски (Хил. левове)
Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори
Осигурителни вноски, получени от работодатели
Осигурителни вноски, получени от други осигурители
Получени суми от друг пенсионен фонд
Общо за група III
ІV. Осигурителни плащания (Хил. левове)
Периодични пенсионни плащания
Еднократни пенсионни плащания
в т.ч. прехвърлени суми към НОИ по § 4 от ПЗР на КСО
Еднократно изплатени суми на осигурени лица
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд
Общо за група IV

6510
6520
6530
6540
6500
6610
6620
6621
6630
6640
6600

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
КЪМ СПРАВКАТА ЗА БРОЙ ЧЛЕНОВЕ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЕНСИОНЕН ФОНД
Справката се попълва от всички пенсионни фондове по показателите, съответстващи на спецификата на дейността на фонда.
І. БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНД
Осигурени лица:
- Осигурени лица с периодични или еднократни вноски – осигурените лица, които активно участват (внасят) в пенсионния фонд;
- Осигурени лица с преустановени вноски – осигурените лица, преустановили вноските си, но имащи наличност по индивидуалната си осигурителна партида.
Пенсионери – осигурените лица, които получават пенсии.
ІІ. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, НАПУСНАЛИ ПЕНСИОННИЯ ФОНД – осигурените лица със закрити осигурителни партиди (както лицата, изтеглили цялата си осигурителна сума, така и тези, прехвърлили сумата си към друг пенсионен фонд). За професионалните фондове тук ще бъдат включени
и лицата, които имат право да се пенсионират преди навършването на изискваната възраст и техните пенсионни плащания са прехвърлени към
Националния осигурителен институт.
ІІІ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ /не се включват начислените лихви по тях/.
Осигурителните вноски са сума от:
Осигурителни вноски, получени по индивидуални договори – осигурителните вноски, получени през годината по индивидуални договори.
Осигурителни вноски, получени от работодатели – осигурителните вноски, получени през годината от работодатели.
Осигурителни вноски, получени от други осигурители – осигурителните вноски, получени през годината от други осигурители.
Получени суми от друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината от друг пенсионен фонд.
ІV. ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ – /не се включват плащания към държавния бюджет/ сума от:
Периодични пенсионни плащания – всички плащания на пенсии през годината, които имат постоянна същност.
Еднократни пенсионни плащания – еднократни плащания през годината на лица, придобили право на пенсия. За професионалните фондове
тук ще се посочат и сумите прехвърлени на НОИ за пенсионни плащания по § 4 от ПЗР на КСО.
Еднократно изплатени суми на осигурени лица – еднократно изплатените през годината суми на осигурени лица преди добиване право на
пенсия.
Прехвърлени суми към друг пенсионен фонд – прехвърлените осигурителни вноски през годината към друг пенсионен фонд.
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Приложение 10

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

СТАТИСТИЧЕСКИ СПРАВКИ
ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИ
ЗА 2011 ГОДИНА
Данните в годишния отчет се попълват от бюджетните предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките за техните
поделения и/или дейности, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2012 г. и
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2012 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 52 от Закона за статистиката и
чл. 276 от ЗКПО.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната
конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2011 година

2.

Справка за група предприятия през 2011 година

3.
4.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2011 година

6.

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2011 година
Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна и канализационна
инфраструктура за 2011 година
Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2011 година

7.

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2011 година (попълва се само от търговските банки)

8.

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2011 година

9.

Справка за загубите от кризисни събития през 2011 година (попълва се само от общините)

5.

Стр.
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СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

С Т Р. 5 5   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към 31.12.2011 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за чужденците
в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2011 г. в %

Код по КИД2008**

Код по НКИД2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2011 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва преобладаващата си дейност.
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

V. Фамилен бизнес (попълва се само от търговските банки)
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите
съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас
и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.

** Попълва се в ТСБ.
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ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

С Т Р. 5 7   
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO**

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България
(включително централния офис)

3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2011 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2011 г.)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO**

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

(физическо лице)

5. Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
Име на държавата

6.2. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП

6. Данни за контакт
6.3. Телефон*
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница
* * Попълва се в ТСБ.

Код ISO**
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България
и формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1)Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2)Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3)Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4)Директива за прозрачност (88/627/EEC);
5)Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
Под статистическа единица от вид „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си
с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно
или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се
състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я
в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго
предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно
юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията
на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финасови приходи/лихви и т.н в
зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплатаи други разходи за труд за 2011);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплатаи други разходи за труд за 2011);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1
от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплатаи други разходи за труд за 2011);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплатаи
други разходи за труд за 2011).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или
равен процент собственост на друго юридическо лице.
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Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия

Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост
(участие на предприятието майка в собствеността на
правната единица)
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Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

БРОЙ 5
Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

БРОЙ 5
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53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

С Т Р. 6 1   
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БРОЙ 5

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2011 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2011 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди,
извънредни заплати и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени,
професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен
или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само гражданески договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

1720
Дата:

Ръководител:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове
, офиси и т.н. на територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде
равен на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово
правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както
и тези по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов
стаж (съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях,
която е посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер
на хонорари и др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна
заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между
регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се
начислява работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен
брой на персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на
списъчния брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти
на пълна заетост за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ
сбор се разделя на броя на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и
полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната
единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се
като разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент
на пълна заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е.
назначените по чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния
ден в предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от
списъчния брой на персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х
0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица
40 часа (8 часа х 5 дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни
дни и лицата са включени в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
1910 не се включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията
по КТ, ЗДС и КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през
годината: тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения
(премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж,
работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно
правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5;
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална
болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване,
допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване за сметка на работодателя
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно
правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло,
транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се
посочва стойността на стоките и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в
предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура
по чл. 204 ал.2 от същия закон
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства
на код 1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови
правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение. Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански
договори, за начислени суми по договор за управление и контрол. Не трябва да се посочват социалните и здравни осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.

Показатели

4520

Сгради, строителни съоръжения и конструкции (4521+4522+4523)
Жилищни сгради

4540
4550

Други разходи

х

а
Нежилищни сгради (4611+4612+4613)
Производствени сгради
Търговски сгради
Други видове нежилищни сгради
Строителни съоръжения и конструкции (4621+4622+4623)
Транспортна инфраструктура
Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии
Други видове инженерно-строителни съоръжения

Наименование на обекта

Код на
реда
б
4610
4611
4612
4613
4620
4621
4622
4623

(Хил. левове)
Стойност на
обекта
1

Раздел А. Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2011 г.
/включени в стойността на придобитите ДМА кодове 4522 и 4523 от колона 5, намалени със стойността
на употребяваните ДМА от колона 4/

4530

Транспортни средства

4523

Строителни съоръжения и конструкции

х

2

Продадени
дълготрайни
материални
активи в
процес на
изграждане
през 2011 г.

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

5

Придобити ДМА
през текущата
година чрез
строителство и
закупуване

х

6

Дата:

(телефон)

(подпис)

х

7

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

х

4

в т.ч. за
употребявани
ДМА

Ръководител:
Съставител:

3

общо

Разходи за придобиване на
ДМА през текущата година чрез
строителство и закупуване

Звено

(Хил. левове)

Дейност

Дълготрайни материални
активи в процес на изграждане към 31.12.2011г.
(незавършено строителство)
в т.ч.
общо
увеличение или
к.(1-2+3-5+7) намаление от
преоценка

Общ.

ДЪРЖАВЕН

Машини, производствено оборудване и апаратура

4522

Нежилищни сгради

4521

4510

Земя

1

б
4500

Код на
реда

Общо (4510+4520+4530+4540+4550)

Дълготрайни
материални
активи в процес
на изграждане
към 01.01.2011 г.
(незавършено
строителство)

Обл.

66

а

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА 2011 ГОДИНА

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от бюджетните предприятия – първостепенни разпоредители на бюджетни средства (министерства, ведомства,
организации и общини) и от централните офиси на банките, които през 2011г. са извършили разходи за придобиване или са придобили
дълготрайни материални активи чрез действително извършени разходи за строителство и закупуване. Бюджетните предприятия, когато
имат извършени разходи само за една дейност и на едно населено място, попълват един отчет, а когато разходите са за различни дейности
или на различни населени места въвеждат обобщен отчет и отделни отчети по видове дейности и населени места (сумата от данните по
всички попълнени формуляри трябва да изчерпва общите разходи за придобиване на ДМА). Централните офиси на банките подават един
отчет. Дълготрайни материални активи /ДМА/, за които не са направени разходи от инвеститора, а са получени от дарения, не са
обект на наблюдение с този формуляр.
Формулярът съдържа информация за направените разходи за придобиване на ДМА и придобитите ДМА през отчетната година и
стойността на дълготрайните материални активи в процес на изграждане в началото и в края на същата (незавършено строителство).
Източник на информация по тези показатели са счетоводните записвания на предприятието.
Увеличението или намалението (със знак “-“) от извършена преоценка само на дълготрайните материални активи в процес на
изграждане към 31.12.2011г. (незавършено строителство) се посочва в колона 7.
По редове се предоставя информация за структурата на разходите и придобитите ДМА по видове: земя; сгради и строителни съоръжения
и конструкции; машини, производствено оборудване и апаратура; транспортни средства и други разходи.
В раздел А “Въведени в действие нежилищни сгради, строителни съоръжения и конструкции през 2011г.” се посочват данни
само на обобщения отчет за стойността на въведените през отчетната година нежилищни сгради и строителни съоръжения чрез ново
строителство, разширение и основен ремонт.
Нежилищни сгради - на код 4610 се посочва общата стойност на нежилищните сгради.
На код 4611 - производствени сгради се посочва стойността на сгради, предназначени за производството на промишлена продукция,
в които се извършват производствени, монтажни и складови операции (заводи, производствени корпуси, промишлени цехове и
работилници), резервоари, силози и складове.
На код 4612 - търговски сгради се посочва стойността на сгради за търговия на едро и дребно, панаирни палати, зали за провеждане на
търгове и изложбени зали, бензиностанции и др.
На код 4613 - други видове нежилищни сгради се посочва стойността на всички останали видове нежилищни сгради, непосочени погоре - административни сгради; сгради за краткосрочно пребиваване (хотели и други сгради за краткосрочно пребиваване); сгради за
обслужване на транспорта и съобщенията (гари, аерогари, телефонни централи, гаражи); учебни сгради и сгради за научни изследвания;
медицински (здравни) сгради, сгради за културни обществени забавления, музеи и библиотеки, спортни сгради и други нежилищни
сгради (селскостопански сгради, сгради с култово и религиозно предназначение, недвижими паметници на културата и други сгради,
некласифицирани другаде).
Строителни съоръжения и конструкции - на код 4620 се посочва общата стойност на строителните съоръжения и конструкции.
На код 4621 - транспортна инфраструктура се посочва стойността на въведените в експлоатация пътни съоръжения, свързани
с транспортната инфраструктура (пътища - пътна и улична мрежа, магистрални и градски релсови пътища, самолетни писти, мостове
и тунели); хидротехнически съоръжения (пристанища и водни пътища, язовири, хидромелиоративни съоръжения за напоителни и
отводнителни системи).
На код 4622 - тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии се посочва стойността на магистрални тръбопроводи,
електропроводи и далекосъобщителни линии (магистрални нефто- и газопроводи, магистрални водопроводи, магистрални
далекосъобщителни линии, магистрални електропроводи); локални тръбопроводи и кабелни мрежи (локална газопроводна мрежа,
локална водопроводна и топлофикационна мрежа, локална канализационна мрежа, локална електрическа и далекосъобщителна мрежа).
На код 4623 - други видове инженерно-строителни съоръжения се посочва стойността на всички останали строителни съоръжения,
непосочени по-горе (съоръжения за спорт и развлечение, спортни терени и други строителни съоръжения, некласифицирани другаде)

Раздел IV. Пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води
Код на
Показатели
Брой
реда
а
б
1
Пречиствателни станции за питейни води
650
в т.ч. влезли в експлоатация през текущата година 651
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 660
в т.ч. влезли в експлоатация през текущата година 661

570
580

8

9

10

(име,презиме,фамилия)

Дата:

(телефон)

(подпис)

КанализаГлавни
ционна
колектори
мрежа
2
3

(Метри)

11

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия)

640

Ръководител:
Съставител:

630
Реконструирана/подменена
канализационна
мрежа през текущата година

б
620
621
622
623
624
625

Код на
реда

а
Канализационна мрежа - общо
Бетонови
РЕ /полиетиленови/
PVC /поливенилхлорид/
Стъклопластови
Други
Новоизградена канализационна мрежа
през текущата година

Показатели

Обща
дължина
(2 + 3)
1

Раздел IІІ. Канализационна мрежа по вид на тръбите към края на годината

7

Заемни
средства

ДЪРЖАВЕН

а
Водопроводна мрежа - общо
Етернитови тръби
Стоманени тръби
РЕ /полиетиленови/
PVC /поливенилхлорид/
Чугунени
Стъклопластови
Други
Новоизградена водопроводна мрежа през
текущата година
Реконструирана/подменена през текущата година

Показатели

Обща
Външна
Вътрешна
Код на
дължина водопроводна водопроводна
реда
(2 + 3)
мрежа
мрежа
б
1
2
3
560
561
562
563
564
565
566
567

(Метри)

6

Екологични програми

целеви ОП “Околна Други (ИСПА, ПУДООС
субсидии
среда”
ФАР и др.)

Общински бюджет
собствени
средства

(Хил. левове)

68

Раздел ІI. Водопроводна мрежа по вид на тръбите към края на годината

ДМА
ДМА към
Разходи за ДМА
придобити
края на
Код на
през
годината
Показатели
реда Общо за придобиване
за
текущата (по отчетна
(2+3) (6+7+8+9+10+11) поддържане година
стойност)
а
б
1
2
3
4
5
Водопроводна мрежа - общо
520
Външна
521
Вътрешна
522
Други (вкл. резервоари)
523
Пречиствателни станции за питейни води
530
Канализационна мрежа (вкл. помпени съоръжения) 540
Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 550

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Източници на финансиране за придобиване на ДМА

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2011 ГОДИНА

Раздел I. ДМА и разходи за ДМА за водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р. 6 9   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
ЗА 2011 ГОДИНА
(Левове)
Показатели

Код на реда

Платени суми

а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и въздухоплавателните
средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските въздухоплавателни
средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

8469
8463

Пътна такса (винетка)

8464

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - фирми, поделения на фирми, стопански организации, бюджетни предприятия /областни
и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел, специализирани
инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други, които са платили
суми за посочените в справката данъци и такси през 2011 година. Общините попълват една обща справка за сумите, които са платили, а
не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат от собствениците на превозните средства
еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда постъпват
сумите от продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица:
лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното
им събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и
лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези
стоки, както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – това са разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води, разрешителни за
ползване на воден обект.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – съгласно Тарифа за таксите от ПМС 202 от 11.08.2008 г. такси, които се събират в системата на ДАГ - за право на ползване от
ДГС/ДЛС и тарифа за объл материал/такса на корен.

915

916

917

Съоръжения

Транспортни средства

Основни стада

Други дълготрайни материални активи

923

924

Други дълготрайни нематериални активи

900

ОБЩО (І + ІІ + ІІІ)

937

Други дългосрочни финансови активи

930

Финансови активи, обявени за продажба

Общо за група ІІІ

935

936

Финансови активи, държани до настъпването на
падежа

933

934

Инвестиции в смесени предприятия

Инвестиционни имоти

931

932

Инвестиции в дъщерни предприятия

Инвестиции в асоциирани предприятия

ІІІ. Дълготрайни финансови активи (без дългосрочни вземания)

920

922

Продукти от развойна дейност

Общо за група ІІ

921

Програмни продукти

1

в началото
на периода

2

х

х

х

х

х

х

х

х

2а

в т.ч. на
постъпина постъли от внос
пилите
и нови
през
местно
периода
производство
3

на излезлите през
периода

5

увеличение

6

намаление

7

х

х

х

х

х

х

х

х

8

в началото
на
периода

х

х

х

х

х

х

х

х

9

начислена през
периода

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

Преоценена
стойност
(4+5-6)

х

х

х

х

х

х

х

х

10

отписана
през
периода

Амортизация

х

х

х

х

х

х

х

х

11

в края на
периода
(8+9-10)

Дата:

х

х

х

х

х

х

х

х

12

увеличение

х

х

х

х

х

х

х

х

13

(подпис)

х

х

х

х

х

х

х

х

14

15

Балансова
стойност
в края на
периода
(7-14)

(Хил. левове)
Преоценена
амортизация в
края на
периода
(11+12-13)

(телефон)

намаление

Последваща
оценка

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

4

в края на
периода
(1+2-3)

Последваща
оценка

(Попълва се само от търговските банки)

Отчетна стойност на нетекущите активи

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ ( ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ДЪРЖАВЕН

Права върху собственост

ІІ. Дълготрайни нематериални активи

910

914

Машини и оборудване

Общо за група І

912

913

Сгради и конструкции

911

б

Земи (терени)

І. Дълготрайни материални активи

а

Показатели

Код на
реда

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

БРОЙ 5
С Т Р. 7 1   

в т.ч. за персонал, зает с НИРД

а

220

230

240

250
260

Предприятия

Висши училища

Нетърговски организации
Чужбина

200
210

Бюджетни организации

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Собствена стопанска дейност

Код на
реда
б
1

Отчет

2

3

4

Медицински
науки

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско стопанство и риболова
Развитие на образованието
Културни, развлекателни и религиозни дейности
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници
Отбрана

704

703

702

700
701

Код на
реда
б

6

Обществени
науки

Производство, съхранение, разпределение и използване на енергията

Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура

Граждански космически изследвания

Опазване на околната среда

5

Селскостопански науки

РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата

а

Раздел III. Разходи за НИРД по социално-икономически цели

140
150

1

Технически
науки

(Хил. левове)

1

Отчет

(Хил. левове)

7

Хуманитарни
науки

ДЪРЖАВЕН

Раздел II. Разходи за НИРД по източници на финансиране

130

121

120

111

Разходи за приложни изследвания
Разходи за експериментални разработки
(Хил. левове)

б
100
110

Разходи за фундаментални изследвания

Б. Текущи разходи по видове изследвания (110)

в т.ч. за машини и оборудване

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД

а

Общо

Естествени
науки

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

72

А. РАЗХОДИ ЗА НИРД - ОБЩО
Текущи разходи за НИРД

Раздел I. Разходи за НИРД по области на науката
Код на
реда

СПРАВКА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
(НИРД) ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Обслужвана икономическа дейност (двузначен код по КИД - 2008)

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

310

320

330

Технически персонал

Помощен персонал

311

321

331

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

а

410

420

430

Технически персонал

Помощен персонал

411

421

431

Изследователи

Технически персонал

Помощен персонал

1

2

в т.ч.
жени
3

общо
4

в т.ч.
жени
5

общо

6

в т.ч.
жени
7

общо

6

в т.ч.
жени
7

общо
8

в т.ч.
жени

бакалаври и
магистри

9

общо

10

в т.ч.
жени

9

общо
11

11

общо

12

в т.ч.
жени

13

общо

13

общо
14

в т.ч.
жени

14

в т.ч.
жени

15

общо

16

в т.ч.
жени

Друго
образование

(Среден брой през годината)

12

в т.ч.
жени

Средно
образование

общо

Хуманитарни
науки

(Среден брой през годината)

Обществени
науки

Професионално
обучение след
завършено
средно
образование

10

в т.ч.
жени

Селскостопански науки

професионални
бакалаври

8

в т.ч.
жени

Медицински
науки

По образователна степен:
доктори и
доктори на
науките

5

общо

Технически
науки

ВЕСТНИК

Средният брой през годината се изчислява чрез сумиране на броя на лицата, заети с НИРД, за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
* Преизчисляването в еквивалент на пълна заетост се извършва на базата на продължителността на работното време, ангажирано с НИРД, през годината. Например: ако едно лице е използвало 30 %
от годишния си фонд работно време за осъществяване на научни разработки, то еквивалентът на неговата заетост с НИРД е 0,3; ако едно лице е наето за извършване на НИРД за период от 6 месеца, то
еквивалентът му на заетост е 0,5.

401

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

400

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

общо

4

в т.ч.
жени

Висше
образование

3

общо

Естествени
науки

ДЪРЖАВЕН

Код на
реда

Общо

2

в т.ч.
жени

Общо
общо

Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование

301

Персонал - общо

Преизчислени в еквивалент на пълна заетост*:

300

Изследователи

б

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

а

Код на
реда

Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката
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а

510

500

б

1

общо

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

610

600

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

б

1

общо
2

в т.ч.
жени

Общо

3

общо
4

в т.ч.
жени

българско

3

общо
5

5

общо
7

общо

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

6

в т.ч.
жени
8

в т.ч.
жени

на друга
европейска
държава

6

в т.ч.
жени

25 - 34 г.
общо

на държава
членка на ЕС

4

в т.ч.
жени

под 25 г.

9

общо
11

общо

12

в т.ч.
жени

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

10

в т.ч.
жени

на държава
от Централна
и Южна
Америка

9

11

общо

13

общо

14

в т.ч.
жени

16

в т.ч.
жени

Дата:

общо

на държава
от Африка

15

13

14

в т.ч.
жени

(телефон)

(подпис)

17

общо

18

в т.ч.
жени

на други
държави

(Среден брой през годината)

12

общо

65 и повече г.

(Среден брой през годината)

в т.ч.
жени

55 - 64 г.

на държава
от Азия

10

в т.ч.
жени

45 - 54 г.
общо

Гражданство:

8

в т.ч.
жени

на държава
от Северна
Америка

7

общо

35 - 44 г.

ДЪРЖАВЕН

а

Код на
реда

2

в т.ч.
жени

Общо
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Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност

в т.ч. изследователи

Персонал - общо

Непреизчислени в еквивалент на пълна заетост:

Код на
реда

Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5   

УКАЗАНИЯ
Формулярът се попълва от всички предприятия, фирми, научни институти и организации, Българската академия на науките,
Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници и други организации на самостоятелен баланс, които
независимо от вида на основната си дейност през 2011 г. са извършвали научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - т.е.
ако поне едно лице от персонала през цялата година е било заето с НИРД. В карето “Обслужвана икономическа дейност” се посочва
кода на отрасловия раздел, за който е предназначена преобладаващата част от НИРД, съгласно Класификацията на икономическите
дейности - КИД - 2008.
Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се
увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания
за нови приложения. Основният критерий, който служи да се отграничи научноизследователската и развойна дейност от широката
гама подобни дейности, основаващи се на науката и технологиите, е наличието, в рамките на НИРД, на значителен елемент на новост и
на отстраняване на научната и/или техническата неопределеност. Клиничните изпитвания на лекарства I, II и III фаза също се третират
като НИРД.
На код 100 “Разходи за НИРД - общо” се посочва общата сума на текущите разходи за НИРД и на разходите за придобиване на ДМА,
предназначени за НИРД, независимо от източника на финансиране.
На код 110 “Текущи разходи за НИРД” се посочват данни за разходите за материали, за външни услуги, за персонал и другите разходи за дейността. Не се включват разходите за амортизация.
На код 111 “Разходи за персонала, зает с НИРД” се посочват разходите за заплати и други възнаграждения (вкл. по граждански договори), както и разходите за осигуровки. Не се включват възнагражденията на помощния персонал, които обаче са включени в текущите
разходи за НИРД на код 110.
На код 120 се посочват данни за направените разходи за придобиване на ДМА, предназначени за НИРД.
Текущите разходи за НИРД, посочени на код 110 следва да се разпределят (може и приблизително по Ваша преценка) според вида
на научните изследвания (разработки), за които са направени:
- Разходи за фундаментални изследвания (код 130) - посочват се разходите за експериментални или теоретични изследвания,
имащи за цел главно придобиването на нови знания, без да се има предвид тяхното конкретно приложение или използване. Резултатите
от фундаменталните изследвания обикновено не се комерсиализират, а са предмет на публикации в научни списания или на обмен между
заинтересовани лица и организации.
- Разходи за приложни изследвания (код 140) - посочват се разходите за оригинални изследвания, извършвани с цел придобиване
на нови знания, които обаче са насочени главно към постигане на определени практически цели и задачи.
- Разходи за експериментални разработки (код 150) - посочват се разходите за системни разработки, базирани върху налични
знания, с цел да се произведат нови материали, продукти и устройства; да се внедрят нови методи, системи и услуги или значително да се
усъвършенстват вече съществуващите.
Разходите за НИРД се разпределят по области на науката в зависимост от насочеността на научните изследвания (разработки).
Данните за разходите за НИРД, посочени на код 100, код 200 и код 700 трябва да бъдат равни.
Разпределението на разходите за НИРД по социално-икономически цели се извършва според крайната цел, за която е предназначена НИРД, както следва:
Проучване и експлоатация на земната повърхност, водите и атмосферата (код 701) - разходите за НИРД, свързана с: проучване на
земната повърхност, залежите на полезни изкопаеми (минерали, нефт, природен газ), моретата, океаните, атмосферата; климатичните и
метеорологични изследвания и хидрологията.
Опазване на околната среда (код 702) - разходите за НИРД, свързана с: осъществяване на контрол над замърсяването, идентифициране на източниците и причините за замърсяване, неговото разпространение и влияние върху хората, флората, фауната, микроорганизмите и биосферата; създаване на устройства за следене и измерване на всички видове замърсявания; превенция и премахване на
замърсяването.
Граждански космически изследвания (код 703) - разходите за НИРД, свързана с разработки и приложни изследователски програми за проучване на космоса, включително дейността на космически лаборатории. Не се включват разходите за НИРД за космически
изследвания с отбранителна цел, които следва да се посочат на код 714 “Отбрана”.
Развитие на транспорта, телекомуникациите и друга инфраструктура (код 704) - разходите за НИРД, свързана с развитие на: транспортната, телекомуникационната и водоснабдителна системи; строителството на сгради и други строителни съоръжения.
Производство и разпределение на енергията (код 705) - разходите за НИРД, свързана с: производството, съхранението, разпределението и рационалното използване на всички видове енергия; повишаване ефективността на енергийното производство и разпределение.
Усъвършенстване на промишленото производство и технологиите (код 706) - разходите за НИРД, свързана с: усъвършенстване и
повишаване на икономическата ефективност и конкурентноспособността на промишленото производство.
Развитие на здравеопазването (код 707) - разходите за НИРД, свързана с: опазване, подобряване и възстановяване на здравословното състояние на хората; социални грижи за деца, възрастни и други специални категории хора с увреждания или с хронични заболявания.
Развитие на селското и горско стопанство и риболова (код 708) - разходите за НИРД, свързана с подпомагане развитието на: селското, горското стопанство, риболова, производството на хранителни продукти; контрола над използването на химически изкуствени
торове; ветеринарната медицина.
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Развитие на образованието (код 709) - разходите за НИРД, свързана с всички степени на образователната подготовка и с всички
форми на обучение.
Културни, развлекателни и религиозни дейности (код 710) - разходите за НИРД, свързана с проучване на влиянието, което оказват
върху обществения живот такива социални явления като културни, развлекателни, спортни и религиозни дейности.
Изследване на политически и социални системи, структури и процеси (код 711) - разходите за НИРД, свързана с: изследване на
политически структури на обществото; на социални процеси, изменения и конфликти; развитие на системи за социална сигурност и социално подпомагане; социални аспекти на организацията на работа.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от публични университетски фондове (код 712) - разходите за НИРД (финансирана от публични университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските, обществените и
хуманитарните науки.
Общо развитие на знанието: НИРД финансирана от други източници (код 713) - разходите за НИРД (финансирана от други източници, различни от публичните университетски фондове) в областта на естествените, техническите, медицинските, селскостопанските,
обществените и хуманитарните науки.
Отбрана (код 714) - разходите за НИРД, осъществявана за военни цели. Не се включват разходите на Министерство на отбраната
за граждански изследвания, които трябва да се отнесат към някоя от останалите социално-икономически цели.
Изследователи (код 310, код 410, код 510, код 610) са професионалните специалисти, пряко ангажирани в извършването на
научноизследователска и развойна дейност, т.е. които работят по формулирането и създаването на нови знания, продукти, процеси, методи и системи, както и по ръководенето на съответните теми (проекти). Към тази категория се отнасят и редовните докторанти, тъй като
изготвянето на дисертационен труд отговаря на дефиницията за НИРД.
Технически персонал (код 320 и код 420) - включват се лицата, притежаващи необходимите знания и опит в една или няколко
области на науката, които работят под ръководството и контрола на изследователите.
Помощен персонал (код 330 и код 430) - включват се квалифицирани и неквалифицирани работници и специалисти, които участват в изпълнението на научноизследователски проекти. Не се включват лицата, непряко свързани с НИРД като охрана, портиери, работници в столовете, счетоводители и други.
В Раздел IV. Персонал, зает с НИРД, по области на науката разпределението по науки става според научната област, в която работят лицата, а тя може и да не съвпада с тази от дипломата им за завършено образование.
В Раздел V. Персонал, зает с НИРД, по степен на образование заетите лица се разпределят според образователната степен, която
притежават. Лицата, с научна степен “доктор на науките” и “доктор”, независимо че имат и образователна степен “магистър”, се посочват
само в колона 5, а жените от тях - в колона 6.
В Раздел VI. Персонал, зает с НИРД, по възрастови групи се посочва броя на заетите с НИРД (общо и в това число изследователите)
според навършената възраст в години към 31.12.2011 година.
В Раздел VII. Персонал, зает с НИРД, по гражданска принадлежност заетите лица (общо и в това число изследователите) се разпределят според гражданството, което притежават. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български
гражданин.
В колони 5 и 6 на Раздел VII се посочва персонала, зает с НИРД, с гражданска принадлежност към някоя от следните държави членки
на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.

а
Кризисни събития - общо
Пожари
в това число:
Умишлени
От технически повреди
От природни явления
Свлачища
Земетресения
Засушавания
Наводнения
в това число:
От проливни дъждове
От снеготопене
От аварии на съоръжения
Бури, торнадо, смерч, вихрушка
Градушки
Снежни бури (снегонавяване)
Заледявания, измръзвания
Аварии
Катастрофи
Тежки ПТП с МПС
С релсови превозни средства
Други
Замърсявания
в това число:
С химически вещества
С радиоактивни вещества
С опасни отпадъци
С битови отпадъци
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в това число:

7

мостове

8

улична
мрежа

9

подпорни
стени

в това число:

инфраструктурни обекти

10

електрои ВиК
мрежи

11

12

растение- животновъдство
въдство
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хил. лева

ВЕСТНИК
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4881
4882
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4860
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1

2
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на хора
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щети

4

сгради

5

машини,
съоръжения,
производствени
линии,
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средства

6
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в това число:

7

мостове

10

Ръководител:
Съставител:

9

11

12
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горски
фонд

14

общо

15

(име,презиме,фамилия)

16

застрахова- от правителни обез- телствена
щетения
комисия

17

от ЕС

Дата:
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източници

Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева
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стени
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в това число:
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УКАЗАНИЕ
Справката се попълва от общинските администрации. С нея се събира информация за стойността на щетите, понесени от възникнали през годината кризисни събития, съответно на хора и материални
активи на територията на общината. В колона 1 се посочва броя на кризисните събития. От кол.2 до кол. 13 вкл. се посочват, установените по съответния ред, щети и поражения сред населението и
някои матириални активи, както следва:
Колона 2 - само смъртните случаи.
Колона 3 - стойността на всички установени щети на активи (вкл. и други, които не са посочени) разпределена по събития.
Колона 6 - стойността на цялата поразена инфраструктура (вкл. изброените).
Колона 13 - горски фонд (държавен, общински и на физическите лица).
От колона 14 до колона 18 се посочва информация за получените застрахователни обезщетения и други по вид извънредни приходи получени от различни източници, като помощи за
възстановяване на щетите и разпределени по вид на кризисните събития.
В колона 20 се попълват само средствата, изразходвани над планираните.

а
Епидемии по хората
в това число:
Грипни епидемии
Хранително-чревни отравяния
Епидемии по животните (вкл.
птиците)
Каламитет
Диверсии, вредителства,
терористични актове
Други кризисни бедствия и
събития
в това число:
Икономически и стопански
фактори
Етнически фактори

Показатели

Брой
Код на
кризисни
реда
събития

Установени щети - хил. лева

С Т Р.
БРОЙ 5
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Приложение 11

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА

Годишният отчет се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили
дейността си през 2012 година.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се
гарантира тяхната конфиденциалност.

№
1.

Справка за предприятието през 2012 година

Наименование на формуляра

2.

Справка за група предприятия през 2012 година

3.

Счетоводен баланс към датата на ликвидация през 2012 година

4.

Отчет за приходите и разходите за 2012 година

5.
6.

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2012 година

7.

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година

8.

Справка за платените данъци и такси, свързани с околната среда за 2012 година

Отчет за паричните потоци за 2012 година

Стр.
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I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***

II. Собственост към датата на ликвидация през 2012 година
Собствеността на предприятието е:

Относителен дял
от капитала в %

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация
Общо

100.00

При попълването на собствеността да се имат предвид следните пояснения:
- Частна на местно лице - собственост на българско юридическо или физическо лице, включително и собственост на чуждестранно
физическо лице, придобило статут на български гражданин по законоустановения ред;
- Частна на чуждестранно лице - собственост на чуждестранно юридическо или физическо лице, което по смисъла на Закона за
чужденците в Р България не е български гражданин;
В случай на двойно гражданство, собственикът сам определя дали е български или чужд гражданин и в зависимост от това се определя
формата на частна собственост.

* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.
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III. Икономическа дейност

№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2012 г. в %

Код по
КИД-2008**

Код по
НКИД-2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2012 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg
IV. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си:
Област
Община
Град/село

Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

V. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

ДА

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите
съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас
и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.

** Попълва се в ТСБ.
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Обща информация за Групата от предприятия (ГП):
Вашето предприятие част от ГП ли е?

(Моля, отбележете само един отговор! Виж Указанието за определение на ГП)

1.

•

ДА, Глава на местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

1

•

ДА, Глава на Многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 3 и Приложение 1)

2

•

ДА, Предприятие, част от местна ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

3

•

ДА, Част от местно контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 4 и 5)

4

•

ДА, Част от чуждо контролирана многонационална ГП (моля, попълнете 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 4 и 6)

5

•

НЕ (въпросникът приключва тук)

0

Идентификация на ГП (Моля, впишете името на ГП, държавата на регистрация)
2.1.1. Наименование на ГП (кирилица)

2.

2.1.2. Наименование на ГП (латиница)
Име на държавата

Код ISO**

2.2. Държава на регистрация на ГП (предприятие - майка)
Характеристики на ГП:
3.1. Основна дейност (до втори знак по КИД 2008 – виж Приложение 2)

3.

3.2. Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008 – виж Приложение 2)
3.3. Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България
(включително централния офис)

3.4. Брой на заетите лица в ГП (общо за групата за 2012 г.)
3.5. Нетен размер на приходите от дейността в хил. лв. (консолидиран за 2012 г.)
Идентификация на прекия собственик:

(Моля, впишете Вашия пряк собственик с най-голям процент на притежание (може и по-малко от 50 % от собствения капитал, акции и др.))

4.1.1. Наименование на собственика (кирилица)

4.

4.1.2. Наименование на собственика (латиница)
Име на държавата

Код ISO**

4.2. Държава на собственика:
4.3. ЕИК на собственика

(ако е българско юридическо лице)

4.4. Процент на собствеността:

,

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е българско юридическо / физическо лице )
5.1. Наименование на ултимативния собственик на

ГП (кирилица)

5.2. ЕИК на ултимативния собственик

(юридическо лице)

5.3. ЕГН на ултимативния собственик

(физическо лице)

5. Данни за контакт
5.4. Телефон*
5.5. Електронна поща
5.6. Интернет страница
* В първата клетка се вписва кода за национално избиране/кода на мобилния оператор, а във втората номера на телефона/факса.
(отнася се за всички полета от този вид във въпросника).

Идентификация на крайния (ултимативния) собственик (ако е чуждо юридическо/физическо лице)
6.1. Наименование на ултимативния собственик
Име на държавата

6.2. Държава на регистрация на ултимативния собственик на ГП

6. Данни за контакт
6.3. Телефон*
6.4. Електронна поща
6.5. Интернет страница
* * Попълва се в ТСБ.

Код ISO**
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УКАЗАНИЯ
Въпросникът има за цел да се открият сложни и големи предприятия, извършващи икономическа дейност на територията на Република България
и формиращи статистически единици от вид „Група предприятия” по смисъла на:
1)Регламент на Съвета (EEC) N° 696/93 за изследване и анализ на статистически единици от производствената система на Общността;
2)Регламент на Съвета (177/2008) за Статистическите бизнес регистри;
3)Европейско законодателство за малките и средни предприятия (Регламент № 96/280/EC);
4)Директива за прозрачност (88/627/EEC);
5)Втора директива на Съвета (89/646/EEC) за координиране на законите, регламентите и административните постановления, отнасящи се до
кредитните институции;
Под статистическа единица от вид „Група предприятия” се разбира група от две и повече юридически лица (предприятия), свързани помежду си
с правни (юридически) и/или финансови връзки, контролирани от т.н. „Глава на групата или предприятие-майка”. Предприятието-майка е местно
или чуждестранно юридическо лице, което не е контролирано директно или индиректно от друго юридическо лице. Групата предприятия се
състои от Предприятие-майка и филиали (дъщерни компании).
1. Типове групи предприятия:
1.1 Многонационални - Група предприятия с поне две предприятия, намиращи се в различни страни:
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от чуждестранно юридическо или физическо
лице;
- Част от ГП, намираща се на територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
- Част от ГП, намираща се извън територията на Република България, управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице;
1.2 Местна – Група предприятия, съставена от две и повече правни единици (юридически лица), които са местни (извършват икономическа
дейност на територията на Р България), управлявана и контролирана от местно юридическо или физическо лице.
2. Идентификация на ГП
При верига от свързани предприятия за определяне на ултимативния български или чуждестранен собственик се прилага правилото за
„Последното предприятие, осъществяващо контрол”. Съгласно него, при наличие на свързани предприятия, при които дадено/и предприятие/я
в Република България е/са собственост на чуждестранно или българско предприятие от страна Х, което от своя страна е собственост на друго
предприятие от страна Y, в този случай ултимативен собственик е последното предприятие от страна Y. То не е собственост на друго чуждестранно
юридическо или физическо лице и осъществява непряк контрол върху предприятието, което извършва икономическа дейност на територията
на Република България.
В този раздел се попълва и държавата, в която е резидент ултимативния (чуждестранен или български) собственик (юридическо или физическо
лице) на предприятието, който контролира пряко или косвено повече от половината от акциите с право на глас или повече от половината от
дяловете в капитала на предприятието (ГП).
3. Характеристики на ГП:
3.1 Основна дейност (до втори знак по КИД 2008)
- Тук се посочва дейността на предприятието, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги/финасови приходи/лихви и т.н в
зависимост от вида на дейност на предприятието (съгласно справка за Предприятието).
3.2 Допълнителна дейност (до втори знак по КИД2008)
- Допълнителна е дейността, която е отделна от основната дейност и произвежда продукти или услуги в т.ч. и за за трети лица. Резултатите от
допълнителната дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези, получени от основната дейност.
3.3 Брой на предприятията, включени в ГП на територията на Р. България (включително централният офис)
3.4 Брой на заетите лица в ГП
Тук се посочва сумата (за всички предприятия в ГП) от:
- Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение (код 1000, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплатаи други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица по договор за управление и контрол (код 1400, колона 1 от Отчета за заетите лица,
средствата за работна заплатаи други разходи за труд);
- Среден брой през годината на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател (код 1510, колона 1
от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплатаи други разходи за труд);
- Среден брой през годината на работещите собственици (код 1600, колона 1 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплатаи
други разходи за труд).
4. Идентификация на прекия собственик:
При верига от свързани предприятия за определяне на прекия местен или чуждестранен собственик се прилага правилото за най-голям или
равен процент собственост на друго юридическо лице.
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Приложение 1

ЧЛЕНОВЕ НА ГП
Моля попълнете броя юридически лица, включени във Вашата Група предприятия

Данни за правната единица / юридическото лице (част от групата)
Пореден
номер

Наименование

Държава на
регистрация

ЕИК на правната
единица (ако е
българска)

Процент на собственост
(участие на предприятието майка в собствеността на
правната единица)
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Приложение
2 2
Приложение

Агрегирана класификация на икономическите дейности на ниво раздел (КИД-2008)
Код
Наименование

Приложение 2

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

02

Горско стопанство

03

Рибно стопанство

05

Добив на въглища

06

Добив на нефт и природен газ

07

Добив на метални руди

08

Добив на неметални материали и суровини

09

Спомагателни дейности в добива

10

Производство на хранителни продукти

11

Производство на напитки

12

Производство на тютюневи изделия

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

14

Производство на облекло

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

20

Производство на химични продукти

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

24

Производство на основни метали

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

27

Производство на електрически съоръжения

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

30

Производство на превозни средства, без автомобили

31

Производство на мебели

32

Производство, некласифицирано другаде

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

41

Строителство на сгради

42

Строителство на съоръжения

43

Специализирани строителни дейности

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

49

Сухопътен транспорт

50

Воден транспорт

51

Въздушен транспорт

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Код

ВЕСТНИК

Наименование

53

Пощенски и куриерски дейности

55

Хотелиерство

56

Ресторантьорство

58

Издателска дейност

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

60

Радио- и телевизионна дейност

61

Далекосъобщения

62

Дейности в областта на информационните технологии

63

Информационни услуги

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

68

Операции с недвижими имоти

69

Юридически и счетоводни дейности

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

72

Научноизследователска и развойна дейност

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

74

Други професионални дейности

75

Ветеринарномедицинска дейност

77

Даване под наем и оперативен лизинг

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

80

Дейности по охрана и разследване

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

84

Държавно управление

85

Образование

86

Хуманно здравеопазване

87

Медико-социални грижи с настаняване

88

Социална работа без настаняване

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

92

Организиране на хазартни игри

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

94

Дейности на организации с нестопанска цел

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

96

Други персонални услуги

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

99

Дейности на екстериториални организации и служби

БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7   

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ ДАТАТА НА ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
АКТИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

A. Краткотрайни (краткосрочни) активи
I. Парични средства и парични еквиваленти
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I

00111
00112
00110

II. Краткосрочни вземания
Блокирани за обезпечение

00121

Обезпечение

00122

Други
Общо за група ІI

00123
00120

III. Материални запаси
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III

00131
00132
00130

IV. Финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други

00141
00142

Общо за група IV

00140

Общо за раздел А

00100

Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи
I. Дълготрайни материални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група I

00211
00212
00210

II. Дълготрайни нематериални активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група ІI

00221
00222
00220

III. Дълготрайни финансови активи
Блокирани за обезпечение
Други
Общо за група III

00231
00232
00230

IV. Дългосрочни вземания
Блокирани за обезпечение
Други

00241
00242

Общо за група IV

00240

Общо за раздел Б

00200

Сума на актива (А+Б)

00300

в това число:
Блокирани за обезпечение
Други
В. Условни активи

00310
00320
00400

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

ПАСИВ
Раздели, групи, статии

Код на
реда

а

б

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

А. Задължения
I. Краткосрочни задължения
Обезпечени

00511

Необезпечени

00512

Общо за група I

00510

IІ. Дългосрочни задължения
Обезпечени

00521

Необезпечени

00522

Общо за група IІ

00520

Общо за раздел А

00500

Обезпечени

00501

Необезпечени

00502

Б. Ликвидационен капитал
I. Основен капитал

00610

IІ. Финансов резултат от ликвидацията

00620

IІІ. Финансов резултат от стопанската дейност

00630

IV. Резерви
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви

00641

Други резерви

00642

Общо за група IV

00640

Общо за раздел Б

00600

Сума на пасива (А+Б)

00700

в това число:
Обезпечени задължения

00710

Необезпечени задължения

00720

Обезпечен ликвидационен капитал

00730

Необезпечен ликвидационен капитал

00740

В. Условни пасиви

00800

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9   

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Разходи по ликвидацията
Държавни разходи

09110

Разходи за издръжка на ликвидаторите

09120

Разходи за персонала

09130

Разходи за осребряване на имуществото

09140

Балансова стойност на продадените активи (без продукция)

09150

Разходи за издръжка на собствениците

09160

Финансови разходи

09170

Други разходи, свързани с ликвидацията

09180

Общо за група І

09100

ІІ. Счетоводна печалба от ликвидация

09200

ІІІ. Разходи за данъци от печалбата

09300

ІV. Печалба от ликвидация

09400

Всичко (І + ІІІ + ІV)

09500

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

І. Приходи от ликвидацията
Приходи от продажби на:

09610

Дълготрайни материални активи

09611

Дълготрайни нематериални активи

09612

Материални запаси

09613

Финансови приходи

09620

Други приходи

09630

Общо за група І

09600

ІІ. Счетоводна загуба от ликвидация

09700

ІІІ. Загуба от ликвидация

09800

Всичко (І + ІІІ)

09900

Дата:
Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
В ПЕРИОДА НА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали
Външни услуги
в т.ч. суми по граждански договори на наетите лица, които имат само
граждански договор и не работят при друг работодател
Разходи за персонала

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи

11100
11110
11200

в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група
Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11210
11220

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1   

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

16100

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група

16110

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи

16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Дата:
Ликвидатор/синдик::
Съставител:

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

09013
09014
09015
09016

Парични потоци, свързани с държавни органи

Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори

Парични потоци, свързани със собствениците

09050

x

x

x

x

(име,презиме,фамилия)

x

x

4

постъпления

(име,презиме,фамилия)

3

нетен поток

Дата:

x

x

5

плащания

(телефон)

(подпис)

6

нетен поток

ВЕСТНИК

Лице за контакт:

Съставител:

Ликвидатор/синдик:

09040

09027

Други парични потоци от ликвидационна дейност

Д. Парични средства в края на периода

09026

Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалба

09030

09025

Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики

Г. Парични средства в началото на периода

09024

Парични потоци от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни

В. Изменение на паричните средства през периода (А + Б)

09023

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

09020

09022

Парични потоци, свързани с финансови активи

2

плащания

(Хил. левове)
Предходен период

ДЪРЖАВЕН

Общо за раздел Б

09021

Парични потоци, свързани с контрагенти

Б. Парични потоци, свързани със сделки по време на ликвидацията

09010

09012

Парични потоци, свързани с финансови институции

1

постъпления

Текущ период

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

92

Общо за раздел А

09011

Парични потоци, свързани с разчети с персонала

б

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти

а
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения, възникнали преди ликвидацията

Код на
реда

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на паричните потоци

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

С Т Р.
БРОЙ 5

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3   

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

Обл.

Общ.

Дейност

Звено

ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА
Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата
Код на
реда
а

б

Наети лица по трудово или служебно правоотношение
(на пълно и непълно работно време)
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)
от код 1001: жени

Среден списъчен
брой

Средства за работна
заплата (в левове цели числа)

Общо

в т.ч. жени

Общо

1

2

3

1000
1001
1002

x
x

x

Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите
и длъжностите от 1.01.2012 г.:
Ръководители

1010

Специалисти

1020

Техници и приложни специалисти

1030

Помощен административен персонал

1040

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1050

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното
и рибното стопанство

1060

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1070

Машинни оператори и монтажници

1080

Професии, неизискващи специална квалификация

1090

Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство
- непреизчислени към пълна заетост

1200

- преизчислени към пълна заетост - от код 1001

1300

x

Раздел 2. Движение и отработено време

Отработенo
време през
годината

Наличност,
приемане и
напускане

а

Код на
реда

Брой

б

1

Наличност по списък в началото на годината

1810

Приети от началото на годината - общо

1820

в т.ч. постъпили за първи път от образователната система

1830

Напуснали през годината - общо

1840

Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)

1880

Отработени човекодни

1910

в т.ч. от наетите на непълно работно време
Отработени човекочасове
в т.ч. от наетите на непълно работно време

1911
1930
1931
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Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

а

в т.ч.

От началото
на годината
(в левове цели числа)

б

1

3100

Основна заплата за действително отработено време

3120

Възнаграждение над основната заплата
(наднормено и премии по системите за заплащане на труда)

3130

в т.ч.

годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди,
извънредни заплати и други еднократни възнаграждения

3133

Възнаграждение за платен отпуск

3140

Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени,
професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен
или индивидуален трудов договор

3150

Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО
в т.ч.

Начислени средства за работещите по трудово
и служебно правоотношение

Работна заплата - общо (код 3100 =код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150)
(код 3100 = код 1000 к.3)

Код на
реда

3160

по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС

3161

по чл.222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС

3162

по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал.3 от ЗДС

3163

Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд “Безработица”)

3170

Други социални разходи и надбавки

3180

Данък върху социалните разходи

3190

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

а

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Наети лица по договор за управление и контрол
(без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)

1400

Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)

1500

в т.ч. наети лица, които имат само гражданески договор
и не работят при друг работодател

1510

Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)

1530

Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)

1600

Социални и здравни осигуровки

3300

x

x

Код на
реда

Среден брой
през годината

в т.ч.
жени

Разходи за възнаграждения
(в левове - цели числа)

б

1

2

3

Част ІІІ. Работещи пенсионери

а
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор
и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)
в т.ч.

1700

в трудоспособна възраст

1710

над трудоспособна възраст

1720
Дата:

Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:
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УКАЗАНИЯ

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА И СРЕДСТВАТА
ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи за труд се извършва чрез формуляра по труда
“Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд”. Включват се както българските, така и смесените предприятия с чуждо участие в страната. Отчетът по труда се съставя за целия календарен период с данни, извлечени от първичната документация.
Основен източник на информация при попълването на отчета са ведомостите за заплати.
Обработката на информацията от годишната отчетност по труда в НСИ се извършва по местонамиране на дейността на местните
единици (поделенията), а не по седалище на предприятието. За целта всички предприятия, които имат местни единици – цехове, клонове
, офиси и т.н. на територията на друга община и не са на самостоятелен баланс представят:
- общ отчет – попълва се от отчетната единица по всички раздели и включва данните на всички цехове, клонове, офиси и т.н. независимо от местонамирането им;
- отделни отчети за всички цехове, клонове, офиси и т.н. с попълнени всички раздели. Сборът от данните на тези отчети трябва да бъде
равен на съответните данни от общия отчет.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ
Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
1. В списъчния брой на персонала се включват всички лица, приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово
правоотношение съгласно КТ, или в служебно правоотношение съгласно ЗДС с отчетната единица. Лицата се включват в списъчния състав от деня на зачисляването им на работа.
На код 1000 се включват и лицата, назначени със срочни трудови договори по условията на Закона за насърчаване на заетостта, както
и тези по ПМС № 66/28.03.96 година, ПМС № 212 от 1993г. и ПМС № 258 от 02.12.2005 година.
На код 1000 се включват и наетите лица по договор за управление и контрол, на които основното работно място и прослужен трудов
стаж (съгласно СС-19 т.1) е в отчетната единица. Техните средства се посочват на код 1000 кол. 3 (респ. на код 3100), но само тази част от тях,
която е посочена като заплащане в договора им с отчетната единица. Другите възникнали плащания извън този договор, имащи характер
на хонорари и др. подобни плащания, трябва да бъдат посочени на код 1400 кол. 3.
Лицата, работещи на непълно работно време се преизчисляват в еквиваленти на пълна заетост. За да се преизчисли на база пълна
заетост, списъчният брой на наетите на непълно работно време се умножава с коригиращ коефициент, изразяващ отношението между
регламентираното по договор непълно работно време и законоустановеното работно време.
Включват се и лицата, временно отсъстващи поради болест, неплатен отпуск не по-дълъг от три месеца, отпуск по майчинство.
2. Не се включват: лицата в неплатен отпуск за повече от три месеца; сезонните работници, намиращи се в отпуск, когато не им се
начислява работна заплата; лицата, сключили граждански договор за работа; наетите лица по чл. 111 от КТ.
3. Изчисляването на показателя „Среден списъчен брой“ (ССБ) е съгласно „Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен
брой на персонала“, утвърдена със Заповед на председателя на НСИ, и се определя по метода на средната аритметична величина.
3.1. Средният списъчен брой на наетите по трудово или служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на
списъчния брой на наетите лица на пълно работно време и броя на наетите лица на непълно работно време, преизчислени в еквиваленти
на пълна заетост за всеки календарен ден от месеца (включително почивните дни и официалните празници), след което полученият общ
сбор се разделя на броя на календарните дни за съответния месец .
Списъчният брой през почивните и празничните дни се взема за равен на списъчния брой на наетите от последния работен ден.
3.2. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и
полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
3.3. В случаите, когато фирмата, поделението, предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация през годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната
единица е работила, се разделя на 12.
3.4. На код 1001 се посочва средният списъчен брой на персонала без лицата в отпуск по майчинство (чл.163 и 164 от КТ). Получава се
като разлика между средния списъчен брой на наетите лица и средния списъчен брой на лицата в отпуск по майчинство.
4. По кодове 1010, 1020,..., 1090 се разпределя персонала без лицата в отпуск по майчинство посочен на код 1001, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2012 г. на равнище клас (еднозначен код).
5. На код 1200 се посочва средният годишен брой на лицата наети на непълно работно време, но без да е преизчислен в еквивалент
на пълна заетост. Тук се отнасят лицата, приети на работа на непълен работен ден, непълна работна седмица, непълен работен месец т.е.
назначените по чл.138, 138а и 114 от КТ. Не се включват лицата в отпуск по майчинство.
6. На код 1300 се посочва средният списъчен брой на наетите лица на непълно работно време от код 1200, преизчислен в еквивалент на пълна заетост въз основа на продължителността на работното време, установено в трудовия договор.
ПРИМЕР 1:
В предприятието “А” от 3 май са назначени 9 души на работа по 3 часа на ден. Нормално установената продължителност на работния
ден в предприятието е 8 часа. КЕПЗ е равен на (3часа/8часа) ≈ 0.38. Броят календарни дни в месеца, през които лицата са били част от
списъчния брой на персонала, е 29 дни (31 – 2). Следователно ССБ на лицата, работещи на непълно работно време, е равен на (9 лица х
0.38 х 29 дни): 31 дни ≈ 3 лица.
КЕПЗ = ПНРВ / ППРВ
КЕПЗ - коригиращият коефициент, чрез който се изчисляват еквивалентите на пълна заетост;
ПНРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на непълно работно време;
ППРВ - нормална продължителност на работното време в часове на едно лице, работещо на пълно работно време.
ПРИМЕР 2:
В предприятието “Б” има 10 наети лица, на които работното време е 2 дни по 8 часа в седмицата. За изчисляването на средния списъчен брой се изхожда от седмичния брой работни часове - в случая 16 часа (8 х 2). При нормална продължителност на работната седмица
40 часа (8 часа х 5 дни) коефициентът КЕПЗ за тези лица е равен на 16 часа : 40 часа = 0.40. Ако се приеме, че месецът има 30 календарни
дни и лицата са включени в списъчния брой през целия период, то ССБ = (10 х 0.40 х 30) : 30 = 4 лица.
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7. В раздел 2 на формуляра се попълва информация за отработеното време и движението на персонала: приети и напуснали.
На кодове 1910, 1911, 1930 и 1931 се посочват действително отработените дни и часове на персонала, като тези на работещите на
непълно работно време не се преизчисляват към пълна заетост. В отработените часове се включват и тези за извънреден труд. На код
1910 не се включват дните за платен отпуск, отпуск по болест, неплатен отпуск и др. неотработени дни.
8. В раздел 3 на код 3100 се посочват всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно правоотношение. Не се включват: 1) осигурителните вноски за сметка на работодателя, обезщетенията
по КТ, ЗДС и КСО, както и обезщетенията и помощите за сметка на осигурителните фондове (отглеждане на дете, временна неработоспособност); 2) допълнителната сума /задължение и разход към персонала/ за компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния счетоводен отчет съгл. СС-19.
Средствата за работна заплата, посочени на код 1000 кол. 3 трябва да са равни на тези, посочени на код 3100.
На код 3130 се посочват начислените над основното възнаграждение суми за стимулиране на персонала, и други специфични допълнителни възнаграждения, определени според прилаганите системи на заплащане на труда или уговорени с колективен или индивидуален трудов договор.
На код 3133 се посочват само тези суми от код 3130, които имат характер на нерегулярни премии, платени от работодателя през
годината: тримесечни, годишни или с друга периодичност премии, 13-та или 14-та заплата, по случай определени празници (Великден, 24
май, 15 септември, Коледа), допълнителни плащания за платен годишен отпуск и т.н. Не се включват допълнителните възнаграждения
(премии), плащани регулярно на всеки платежен период, дори ако сумата им варира от месец на месец.
На код 3150 се посочват начислените суми за нощен труд, работа на смени, за образователна и научна степен, за професионален стаж,
работа през празничните и почивни дни, извънреден труд и други.
9. На кодове 3160, 3170, 3180 и 3190 се посочват разходите за сметка на работодателя само за работещите по трудово или служебно
правоотношение.
10. На код 3160 се посочват начислените обезщетения за сметка на работодателя по КТ, ЗДС, КСО или друг нормативен акт:
- от КТ- по чл. 200,213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 и 225;
- от ЗДС - по чл.77, 78, 104, 106 и 107;
- от КСО- по чл. 40 ал.5;
11. На код 3170 се посочват осигурителните вноски във фондовете “Безработица”, “Пенсии”, “Трудова злополука и професионална
болест”, “Общо заболяване и майчинство”, “Учителски пенсионен фонд”, разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, здравноосигурителните вноски; вноските за: допълнително задължително пенсионно осигуряване,
допълнително доброволно пенсионно осигуряване; допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация по КСО и допълнително доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване за сметка на работодателя
върху всички начислени през годината средства за работна заплата и други възнаграждения на работещите по трудово или служебно
правоотношение.
12. На код 3180 се посочват социални разходи за: поевтиняване на храна, поддръжка на почивни бази, неуниформено облекло,
транспорт, еднократни помощи изплатени на наетите за лекарства, раждане и други. За социалните разходи предоставени в натура се
посочва стойността на стоките и услугите предоставяни от страна на работодателя на наетите по покупни цени, а за произведените в
предприятието - по цени на производител.
13. На код 3190 се посочва данакът за сметка на работодателя по чл. 216 от ЗКПО, начислен върху сумите за социални разходи в натура
по чл. 204 ал.2 от същия закон
Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.
14. На код 1400 се посочват лицата по договор за управление и контрол, които не са включени в код 1000, код 1500 и код 1600.
15. На код 1500 се посочва броят на наетите лица по извънтрудово правоотношение (граждански договор). В начислените средства
на код 1500 колона 3 се посочват всички суми като хонорари, лекторски и други подобни възнаграждения на наетите по извънтрудови
правоотношения.
16. На код 1510 се посочват лицата, които през годината са имали сключен само договор за извършване на услуги с личен труд (граждански договор) с отчетната единица и нямат трудово или служебно правоотношение с друг работодател.
17. На код 1530 се посочват данни за лицата, назначени по чл.111 от КТ.
18. На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Тези, които са в трудово
правоотношение с отчетната единица се посочват само на код 1000 и не следва да се посочват на код 1600. Не се посочват съдружниците,
които само получават дивиденти за дялово участие.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния
брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
19. На код 3300 се посочват осигурителните вноски за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение. Това са социалните и здравни осигуровки за хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения, за начислени суми по граждански
договори, за начислени суми по договор за управление и контрол. Не трябва да се посочват социалните и здравни осигуровки на работещите собственици (посочени на код 1600) - тези суми са за сметка на самоосигуряващото се лице.
Част ІІІ. Работещи пенсионери.
20. На код 1700 се посочват всички работещи пенсионери, независимо дали са в трудово или служебно правоотношение, по договор
за управление и контрол, граждански договор с отчетната единица или са работещи собственици.
Забележки:
Използвани съкращения: ЗДС – Закон за държавния служител; ЗКПО – Закон за корпоративното подоходно облагане; КСО – Кодекс за
социалното осигуряване; КТ – Кодекс на труда.
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Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................
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ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 2012 ГОДИНА
(Левове)
Показатели

Код на реда

Платени суми

а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и въздухоплавателните
средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските въздухоплавателни
средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

8469
8463

Пътна такса (винетка)

8464

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

Дата:
Ликвидатор/синдик:

Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

С Т Р.
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УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - фирми, поделения на фирми, стопански организации, бюджетни предприятия /областни
и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел, специализирани
инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други, които са платили
суми за посочените в справката данъци и такси през 2012 година. Общините попълват една обща справка за сумите, които са платили, а
не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат от собствениците на превозните средства
еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда постъпват
сумите от продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица:
лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното
им събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и
лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези
стоки, както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – това са разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води, разрешителни за
ползване на воден обект.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – съгласно Тарифа за таксите от ПМС 202 от 11.08.2008 г. такси, които се събират в системата на ДАГ - за право на ползване от
ДГС/ДЛС и тарифа за объл материал/такса на корен.
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Приложение 12

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

ДЕКЛАРАЦИЯ

от .....................................................................................................................................................................................................................................
трите имена на управителя (ръководителя, президента) на предприятието

В качеството си на управител (ръководител, президент) на

наименование на предприятието
декларирам, че през отчетната 2011 г. предприятието не е било активно (не е извършвало дейност и не е отчело приходи и
разходи съгласно счетоводното законодателство).
Последна актуална икономическа дейност, съгласно Класификацията на
икономическите дейности

Последна преобладаваща форма на
собственост

Код по
КИД-2008

Код по
НКИД-2003

Моля, отбележете
само един отговор

Държавна
Общинска
Частна на местно лице
Частна на чуждестранно лице
Частна на неправителствена организация

Дата:
Телефон:

Декларатор:
подпис

С Т Р.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 39
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: поземлен имот
с пл. № 226, ж. к. Триъгълника, ул. Виолетка
2, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 1725 от 16.06.2011 г.
заедно с построената върху него сграда.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
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Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 40
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: помещение към
трафопост, ж. к. Люлин 10, до бл. 104А, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
с АчОС № 1612 от 18.11.1996 г. със съответното
му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
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Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 2012
от 18 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 333 от 28.06. 2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.02.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на Спортен

ВЕСТНИК
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комплекс (стадион), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, с право на
собственост върху УПИ I-669.
2. Начална тръжна цена – 300 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 30 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.02.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 5
от 25 ноември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 364 от
09.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 14.02.2012 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2 до бл. 206,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 4000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.02.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 32
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 360 от 09.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.02.2012 г. в 14 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж. к. Младост 4, до бл. 435, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.02.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 34
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 772 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 21.02.2012 г. в 14 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот № 2417 и сграда, с. Лозен, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 270 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 27 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.02.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1500 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 36
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 766 от 26.07.2007 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 22.02.2012 г. в 14 ч., в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение № 1, кв. Илиянци – изток, кв. 3,
пл. III, до бл. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.02.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 4.22
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 063068 по
КВС на з-ще с. Климентово, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на складови помещения, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: устр. зона – Пп;
Е/H-3(10); пл – 40 %; Кинт – 1,0; озел. – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

РЕШЕНИЕ № 4.25
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлени имоти № 135001
и 135002 по КВС на з-ще с. Слънчево, община
Аксаково, област Варна, с цел изграждане на
производствена база, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
устр. зона – Пп; Е/H-3(10); пл – 70 %; Кинт – 2,5;
озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
45

Председател: Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 4.23
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за имоти с идентификатори 87518.28.31, 87518.28.32, 87518.28.33,
87518.28.34 и 87518.28.35 по кадастралната карта
на с. Яребична, община Аксаково, област Варна,
така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини, черни и зелени
линии, надписи и щрихи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 4.26
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за имот № 000259 по КВС на з-ще
с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел
отреждане на имота за изграждане на търговскообслужващ комплекс, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
устр. зона – Соп; Е/H-3(10); пл – 70 %; Кинт – 1,5;
озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
46

Председател: Св. Добрева

43
РЕШЕНИЕ № 4.24
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 045009 по
КВС на з-ще с. Долище, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

РЕШЕНИЕ № 4.27
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 045104 по
КВС на з-ще с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на бензиностанция и
газостанция, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: устр. зона – Соп;
Е/H-3(10); пл – 60 %; Кинт – 2,0; озел. – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева
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Председател: Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 4.28
от 16 декември 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 4.32
от 16 декември 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 032022 по КВС
на з-ще с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: устр. зона – Жм; Е/H-3(10); пл – 40 %;
Кинт – 0,8; озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 026050 по
КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на офис сграда
и складова база за пакетирани нехранителни
стоки, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи с показатели: устр. зона – Пп;
Е/H-3(10); пл – 80 %; Кинт – 2,5; озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинският съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева
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Председател: Св. Добрева
51

РЕШЕНИЕ № 4.29
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000584 по КВС
на з-ще с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство, така
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели: устр. зона – Жм; Е/H-2(7);
пл – 40 %; Кинт – 0,8; озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
49

РЕШЕНИЕ № 4.33
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 013001 по КВС
на з-ще с. Доброглед, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: устр. зона – Жм; Е/H-3(10); пл – 40 %;
Кинт – 0,8; озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
Председател: Св. Добрева
52

РЕШЕНИЕ № 4.31
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 000121 по КВС
на з-ще гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с показатели: устр. зона – Жм; Е/H-3(10); пл – 40 %;
Кинт – 0,8; озел. – 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

РЕШЕНИЕ № 4.34
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка“ за имот
№ 046046 по КВС на з-ще с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, при което се засягат
30,90 м 2 от имот № 000394 – полски път – собственост на Община Аксаково, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – парцеларен
план със сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.

Председател: Св. Добрева
50

Председател: Св. Добрева
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РЕШЕНИЕ № 4.35
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 045104 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община
Аксаково, от който се образуват три нови имота, отредени, както следва: имот № 045115 – за
изграждане на дърводелска работилница, складове за промишлени стоки, имот № 045116 – за
изграждане на дърводелска работилница, складове
за промишлени стоки, и № 045114 – отреден за
частен път, по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени,
сини, черни и зелени линии, надписи и щрихи
при запазване на градоустройствените показатели,
а именно: устр. зона – Пп; Е/H-3(10); пл – 70 %;
Кинт – 2,2; озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
54

Председател: Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 4.36
от 16 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка“ за имот
№ 051108 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлен имот
№ 000512 – полски път, с площ 42.00 м 2 , собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
55

Председател: Св. Добрева

ВЕСТНИК

4. Задължителната документация на филиала
кв. Горни Воден към 31.12.2011 г. да се съхранява
в ОДЗ „Зорница“ – Асеновград.
162

ЗАПОВЕД № А-1972
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП,
Решение № 15 от 30.11.2011 г. на Общинския
съвет – Асеновград, нареждам:
1. Прех върл ям филиа ла на ОДЗ „Зорница“ – Асеновград, в кв. Горни Воден към ЦДГ
„Радост“ – Асеновград, кв. Долни Воден.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
3. Имуществото на филиала в кв. Горни Воден да се ползва от ЦДГ „Радост“ – Асеновград,
филиал кв. Горни Воден.

Кмет: Е. Караиванов

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 7
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 във
връзка с чл. 30 и 31 ЗАТУРБ и § 18 от Изборния
кодекс Общинският съвет – гр. Болярово, закрива
кметствата в селата Голямо Крушево, Шарково,
Малко Шарково, Попово и Воден.
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Председател: Ат. Дженков

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 11
от 10 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА във
връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 30 ЗАТУРБ,
§ 16 и 18 от Изборния кодекс Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Гурково, община Ботевград, Софийска
област, с население 205 жители по постоянен
адрес към 21.06.2011 г. поради липса на законови
предпоставки, обуславящи досегашния му статут
на кметство.
2. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Радотина, община Ботевград, Софийска
област, с население 148 жители по постоянен
адрес към 21.06.2011 г. поради липса на законови
предпоставки, обуславящи досегашния му статут
на кмество.
3. Възлага на кмета на Община Ботевград да
предприеме необходимите действия за изпълнение
на решението.
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Председател: Й. Лалчева

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 3-29
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 ЗУТ и Решение
№ 40-16 от 21.10.2010 г. (ДВ, бр. 4 от 2011 г.) Общинският съвет – гр. Бургас, допуска изменение на
ПУП – ПРЗ на УПИ ІV-96 в кв. 4 по плана на ж.
к. Зорница, Бургас. С изменението на ПУП – ПРЗ
на УПИ ІV-96 да се промени утвърдената устройствена зона Жг (за жилищно строителство с голяма
височина) в устройствена зона Смф (за смесени
многофункционални дейности) и същият да се
преотреди от „за жилищно строителство“ в „за
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смесено застрояване“, с максимални показатели
на застрояване: плътност – до 60 %, озеленяване – мин. 30 %, и Кинт – до 4,5, без промяна на
височината Н=18 м, при съобразяване с предвижданията на ПЗ и реализираното застрояване в
съседни УПИ и съгласно изискванията на чл. 31
и 32 ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 113, ал. 2
ЗУТ в съответствие с ПЗ да се изготви РУП за
конкретизиране на точните размери и височини
на предвиденото свързано застрояване.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
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РЕШЕНИЕ № 3-30
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява П У П – ПРЗ за имот 430, м.
Каваците, землище Горно Езерово, идентичен
с имот с идентификатор 07079.7.258 по КККР
на гр. Бургас, с който се урегулира имотът и се
обособява УПИ І, отреден „За ПСОВ“.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допуска
предварително изпълнение на решението за
одобряване на ПУП – ПРЗ.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
118
РЕШЕНИЕ № 3-31
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
чл. 15, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменението на ПУП – ПРЗ на кв. 1А,
с което се променят границите на УПИ І-234 и
УПИ ІІІ-227, като частично отпада предвидена
тупикова улица между тях и се обособяват: нов
УПИ І-234, 227 с площ 6650 м 2 за „Лидл България ЕООД енд КО“ – КД, отреден „за стопански
дейности и комплексно обществено обслужване“
и нов УПИ ІІІ за Община Бургас с площ 511 м 2 ,
отреден „за обществено обслужване“, съгласно
зелените, червените, сините и черните линии и
надписи и условни цветове върху плана.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател: С. Маджарова
119
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-12-7706-1
от 3 януари 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Ален мак,
землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 812
от 1.11.2007 г. на Варненския окръжен съд по
адм.д. № 1059/2004 и съдебно решение № 8031 от
17.06.2009 г. на Върховния административен съд
по адм.д. № 5727/2008:
Заличава се имот № 609, като се новообразуват
следните имоти:
НИ 3712 с площ 600 кв.м и собствеността се
записва на Живко Кирилов Димитров съгласно
оценителен протокол № 1261 от 25.04.1994 г.
НИ 3713 с площ 375 кв.м и собствеността се
записва на наследници на Димитър Иванов Калев
с решение № 622 от 28.06.1999 г. на ПК – Варна,
за 328 кв.м ид.ч. и Община Варна за 47 кв.м ид.ч.
2. В изпълнение на съдебно решение № 304 от
25.04.2008 г. по адм.д. № 137/2007 на Варненския
окръжен съд:
Заличават се НИ 694 и 677, като се новообразуват имоти:
НИ 3697 с площ 1060,09 кв.м, собственост на
Иван Златинов Липчев, с нотариален акт № 126,
т. V, д. 2424 от 22.02.1994 г., за 600 кв.м ид.ч.
НИ 3698 с площ 727,77 кв.м, собственост на
Добри Атанасов Златев, с оценителен протокол
№ 1344 от 28.02.1994 г., за 600 кв.м ид.ч.
Промените да се отразят в таблицата за определяне на дължимото обезщетение на собствениците, която е неразделна част от ПНИ.
ІI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Боровецюг, землище кв. Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
Кадастрален район 404
В изпълнение на съдебно решение № 4774 от
9.04.2009 г. по адм.д. № 2047/2008 на Върховния
административен съд на Република България:
В регистъра на имот 1646 (КР 404) се заличава
като собственик Александър Георгиев Николов,
вписан на основание нотариален акт № 91, том
LХХVІ, дело 20259/1997, и като собственици се записват наследниците на Кръстю Тодоров Георгиев
с решение № 591 от 15.02.1999 г. на Поземлената
комисия – Варна, по заявление № 50411.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на съдебно решение № 1232 от
10.07.2009 г. по адм.д. № 242/2009 на Административния съд – Варна:
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НИ 802 с площ 703 кв.м, като в регистъра собствеността се записва на Анна Стойчева Христова
с нотариален акт № 151, том ХХІ, дело 9979 от
30.06.1994 г., за 600 кв.м ид. части.
Промяната да се отрази в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Виница-север, землище кв. Виница, община Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
В изпълнение на съдебно решение № 85 от
13.02.2008 г. по адм.д. № 1531/2006 на Варненския
окръжен съд:
НИ 37 с площ 889,70 кв.м, като собствеността
се записва на Снежанка Димитрова Торлакова,
с нотариален акт № 93, том CІІ, дело № 24066,
рег. 31914 от 6.12.2005 г. на СВ.
НИ 36 с площ 904,73 кв.м, като собствеността
се записва на наследниците на Андон Панайотов Анастасов с решение № 483 от 1.04.1998 г. и
решение № 610 от 11.05.1999 г. на ПК – Варна.
НИ 35 с площ 390,25 кв.м, като собствеността
се записва на наследниците на Андон Панайотов Анастасов с решение № 483 от 1.04.1998 г. и
решение № 610 от 11.05.1999 г. на ПК – Варна.
НИ 224 с площ 866,82 кв.м, ведно със застрояването в имота, като собствеността се записва
на Кателия Йорданов Кателиев, с нотариален
акт № 90, т. ХХVІ, дело № 12133 от 16.08.1994 г.,
за 600 кв.м, нотариален акт за поправка № 49,
том Х Х V І, дело № 5503, вх. рег. № 9485 от
26.05.2009 г. на СВ.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение към ПНИ.
V. Одобрявам плана на новообразу ваните имоти на селищно образувание местности
Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 210
от 16.02.2009 г. по адм.д. № 2503/2008 на Административния съд – Варна:
НИ № 2360 с площ 964 кв.м, като собственик
се записва Мариян Божидаров Господинов съгласно нотариален акт № 78, том ХХХІII, дело
№ 12203 от 1994 г., за 600 кв.м ид.ч. и нотариален
акт № 138, том ХL, дело № 8815, вх. рег. № 15282
от 12.08.2010 г., за 364 кв.м ид.ч.
2. В изпълнение на съдебно решение № 1196
от 15.06.2010 г. по адм.д. № 99/2009 на Административния съд – Варна:
НИ № 248 с площ 563,79 кв.м, като в регистъра собствеността се записва на Елена Николова
Тенева и Нанко Николов Нанков съгласно нотариален акт № 21, том LХХVІІІ, дело № 20653 от
2.12.1997 г. на ВРС. Промяната да се отрази и в
таблицата за изчисление на дължимото обезщетение към ПНИ.
3. В изпълнение на съдебно решение № 1040
от 15.06.2009 г. по адм.д. № 2046/2008 на Административния съд – Варна:
Заличава се НИ 4095 (КР 517), като се новообразуват имоти:
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НИ 4704 (КР 517) с площ 854 кв.м, като собствеността се записва на Красимир Петров Великов и Вилиана Димитрова Радичкова-Великова
с нотариален акт № 130, том VІІ, дело № 1606,
вх. рег. № 2289 от 10.02.2005 г., стр. 335340 на СВ.
НИ 4705 (КР 517) с площ 560 кв.м, като собствеността се записва на наследниците на Тодор
Димитров Попончев съгласно решение № 518 от
15.06.1998 г. на ПК – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Варна, отдел „Земеделие“, стая 1309.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител: Д. Симеонов

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 28
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка
с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизира чрез публичен търг с
явно наддаване от 14 ч. в приемната зала на
първия етаж в сградата на Община Габрово до
ЦИУГ на 17-ия ден от датата на обнародването
на това решение в „Държавен вестник“ 30 351
броя дялове от „Спомагателни дейности в социалната сфера“ – ЕООД, представляващи 100 %
от капита ла на дру жеството, със седа лище
Габрово, адрес на управление: Габрово, ул. Д-р
Илиев – Детския 1; предмет на дейност: стерилизация на болничен инвентар и оперативно
работно облекло, експлоатация и поддръжка
на парови стопанства, строителни дейности,
хранене, изпиране и дезинфекция на болнично
бельо и други дейности, незабранени със закон.
В капитала на дружеството са апортирани два
недвижими имота, представляващи:
– самостоятелен обект, законно построен,
с идентификатор 14218.514.72.20; 14218.514.72.37,
14218.514.72.38, предназначен за пералня, на един
етаж, със застроена площ 470 кв.м;
– самостоятелен обект, законно построен, с
идентификатор 14218.514.72.24, предназначен за
дезкамера, на един етаж, недействаща, ЗП 63
кв.м, при граници: ПИ № 14218.514.72; северозапад – сграда с идентификатор 14218.514.72.23.
Обектите ще се продават с отстъпеното право
на строеж върху ПИ № 14218.514.72.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 87 500 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 8000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер 5000 лв.
да се внесе по набирателна сметка с IBAN
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга.
Купувачът дължи всички данъци и такси по
сделката.
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2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
това решение в „Държавен вестник“ в центъра
за информация и услуги на гражданите срещу
представяне на документ за внесена такса 800 лв.
без ДДС в касата на общината, но не по-късно
от работния ден, предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан
запечатан непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва
всеки работен ден, но не по късно от 16 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга, след
закупуване на тръжната документация.
2.7. Начин на плащане – изцяло на една вноска
в деня на сключване на договора или 30 % от
постигнатата цена на търга се изплащат в деня
на сключване на договора, а останалата сума,
увеличена с размера на основния лихвен процент
на БНБ за периода от сключване на договора
до деня на плащането, да се изплати в срок до
седем месеца считано от същата дата и разплащане изцяло в левове – без използване на други
законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба
на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, да се
проведе нов търг при същите условия на 42-рия
ден от обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Тръжната документация ще се
получава до деня, предхождащ датата на търга,
срок за подаване на предложенията – до 16,50 ч.
на работния ден, предхождащ датата на търга.
Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден до 16 ч. на работния ден, предхождащ
датата на търга.
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Председател: Н. Сираков

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 51
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци,
одобрява комплексен проект ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлени имоти с № 107004,
местност Лозята, № 208016, местност Валя Дини,
№ 131004, местност Влашка, № 143020, местност
Буги дол, в землището на с. Милковица, община
Гулянци, област Плевен.
147

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 52
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци,
одобрява комплексен проект ПУП – ПРЗ – под-
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робен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлени имоти с № 208024,
местност Валя Дини, № 138023, местност Татара,
№ 204007, местност Влашка, в землището на с.
Милковица, община Гулянци, област Плевен.
148

Председател: О. Янчев

РЕШЕНИЕ № 53
от 20 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява комплексен проект ПУП – ПРЗ –
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлени имоти с № 68045.311.1
и № 68045.311.24, местност Новите лозя, по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен.
2 . О тл а г а дейс т вие т о н а р ешен ие т о до
22.12.2011 г., в случай че до тази дата не постъпят
възражения по проекта. При постъпване на възражения следва да бъде взето следващо решение.
149

Председател: О. Янчев

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 14
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дупница, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор
№ 68789.15.449 по кадастралната карта на гр.
Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 от
30.07.2004 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
допуснат с Разрешение за изработване на подробен устройствен план изх. № 5 от 28.01.2006 г. от
кмета на Община Дупница на основание чл. 124,
ал. 3 ЗУТ, съдържащ: подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване, електро- и В и К схеми, план-схема за вертикално
планиране, комуникационно-транспортна мрежа
и санитарно-хигиенна обстановка, образуващ
девет нови квартала в гореописания поземлен
имот, както следва: квартали № 1911, 1912, 1913,
1914, 1915, 1916, 1917, 1918 и 1919, предвиждащ
обособяване на териториално-устройствени зони
и определящ устройствени показатели по Наредба
№ 7 от 2004 г. на МРРБ за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Дупница пред Административния
съд – Кюстендил.
146

Председател: И. Константинов

С Т Р.
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ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 16
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА и
чл. 31 във връзка с чл. 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Златарица, закрива кметство Калайджии на територията на
община Златарица.
152

Председател: Т. Лазарова

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 14
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1,
т. 5 ЗУТ и протокол № 18 от 2011 г. на ОЕСУТ,
т. 1, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
изменение на ОУП (общ устройствен план) на
гр. Костинброд от озеленяване в ниско жилищно
застрояване за УПИ ХХ-3223, УПИ ХХI-3223 и
УПИ ХХII-3223, кв. 232.
232

РЕШЕНИЕ № 17
от 2 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА и
чл. 31 във връзка с чл. 16 и чл. 17, ал. 1, т. 4
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Златарица, закрива кметство Средно село на територията на
община Златарица.
153

Председател: Т. Лазарова

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 12
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 11 от 2011 г. на ОЕСУТ,
т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти на ПЗ (план за застрояване/за
ниско жилищно строителство) за имот 160090, м.
Бяла земя, с. Драговищица, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 40 %, Кинт 1,0, озеленяване
60 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
230

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 13
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 15 от 2011 г. на ОЕСУТ,
т. 7, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект на ПЗ (план за застрояване) в предимно производствена зона (Пп) за имоти 037121
и 037122, с. Петърч, м. Бабички дол, община
Костинброд, за завод за сглобяеми конструкции,
кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт
1,5, озеленяване 40 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
231

Председател: В. Михайлов

БРОЙ 5

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 15
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 14 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 8, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти на ПЗ (план за застрояване) за
ниско жилищно строителство за имот 504330, гр.
Костинброд, община Костинброд, зона с малка
височина (Жм), кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт 1,2, озеленяване 40 % и свободно
застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
233

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 16
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 10 от 2011 г. на ОЕСУТ,
т. 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект на ПЗ (план за застрояване) в смесена
устройствена зона (Соп) за имот 028013, с. Градец, м. Косовица, община Костинброд, за мотел
и магазини, кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност
60 %, Кинт 1,2, озеленяване 40 % и свободно
застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
234

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 17
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 20, чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 16 от 2011 г. на ОЕСУТ,
т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект на ПЗ (план за застрояване) в предимно
производствена зона (Пп) за имот 300021, с. Драговищица, м. Щотин кладенец, община Костинброд,
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за склад за промишлени стоки и администрация,
кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт
1,0, озеленяване 40 % и свободно застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 215 ЗУТ.
235

Председател: В. Михайлов

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 23
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява ПУП – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Кабел 20
kV от съществуващ ЖРС на ВЛ „Аврамов“ до ТП
в ПИ 260005 в землището на с. Градец, община
Котел, област Сливен.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти 000326 – пасища, мера, и 260029 – с начин
на трайно ползване полски път (общинска публична собственост), от землището на с. Градец,
община Котел.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
195

Председател: Х. Чолакова

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 40
от 23 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на окончателен
проект на главен разпределителен газопровод извън
границите на урбанизираната територия – етап
2, в землището на гр. Куклен, преминаващо
през поземлени имоти 02 – отводнителен канал,
11.37 – път ІІІ кл., 11.183 – пътна трансп. мрежа,
11.214 – канали, 11.222, 11.287, 11.318, 11.320, 13.257,
13.258, 13.260, 13.316, 14.333, 17.120 – полски пътища.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ същото може да се обжалва чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.
150

Председател: С. Апостолов

ОБЩИНА ЛОМ
РЕШЕНИЕ № 29
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА във
връзка с чл. 14, 31, чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Лом, закрива кметства с.
Добри дол, с. Сливата, с. Долно Линево и с. Станево.
56

Председател: Ст. Панталеев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 19
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
одобрява ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ
(план за регулация и застрояване) за промяна
предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди за построяването на „Масивна жилищна
сграда“ в ПИ № 645035, м. Гроба в землището на
с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца.
Планът е на разположение на заинтересованите
лица в стая 106 в сградата на общината.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
65

Председател: Д. Дамяновски

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 20
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3, протокол на
ОЕСУТ № 11 от 15.09.2011 г., Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна на предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатор 48489.17.599
по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно
предназначение земеделска земя за „жилищно
строителство“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
61

Председател: И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 21
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5, протокол на
ОЕСУТ № 11 от 15.09.2011 г., Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за подземен електропровод и съоръженията към него (трафопост
и нов ЖР стълб) за осигуряване на електрическа
енергия за обект: „Силозно стопанство и склад за
калибриране, третиране и пакетиране на семена
за посев“ в ПИ с идентификатор 48489.1.946 по
кадастралната карта на гр. Монтана през ПИ с
идентификатори 48489.14.3, 48489.14.1, 48489.14.2,
48489.15.117, 48489.1.863, 48489.1.850 и 48489.1.851 до
ПИ с идентификатор 48489.1.946 по кадастралната
карта на гр. Монтана съгласно чертежа.
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Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
62

Председател: И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 22
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1, протокол на
ОЕСУТ № 13 от 18.11.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението на
ПИ с идентификатор 48489.26.794 по кадастралната карта на гр. Монтана с трайно предназначение – земеделска земя за „ниско жилищно
застрояване“.
Линиите на застрояване, устройствените показатели и разположението на сервитутните зони
се одобряват по графичната и текстовата част на
проекта, който е неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
63

Председател: И. Иванов

ВЕСТНИК

Олчев, Тодор Петров Олчев. Заличава описания
имот 61056.15.5, тъй като същият не е предмет
на ПУП – ПП.
Решението може да бъде оспорено на основание
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател: Бл. Филипов
189

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 17
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ с оглед оптимизиране на територията и задоволяване нуждите на гражданите
Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПР на кв. 138 и част от кв.
139 по плана на гр. Пазарджик, представляващи
територията, заключена между улиците Кочо
Честименски, Ст. Василев, Пирдоп, Свобода и
Цар Симеон, с който се обособяват нови УПИ,
както следва: в кв. 138 – УПИ IX – за търговия,
Х – за гаражи, ХI – за гаражи, ХII – за гаражи, ХIII – за гаражи, и V – трафопост, и в кв.
139 – УПИ ХIV – за гаражи, и ХV – за гаражи;
допълва се отреждането на УПИ VIII – жилищно
строителство, в кв. 138 и за гаражи, съгласно
приложения проект.
Председател: Х. Харалампиев
87

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 73
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и чл. 62
АПК Общинският съвет – гр. Несебър, допуска
поправка на явна фактическа грешка в Решение
№ 1423 от 2011 г. (ДВ, бр. 69 от 2011 г.), с което
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция
за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2,
м. Мерата, землището на с. Равда“, изразяваща
се в следното: трасето преминава и засяга и
следните имоти: имот 61056.9.7 – нива, частна
собственост на Тодор Андонов Бакалов, Нина
Димитрова Бакалова, Петър Андонов Бакалов,
Елена Андонова Бербатова, Величка Андонова Георгиева, Дора Николова Бакалова, имот
61056.33.2 – др. вид нива, собственост на Андон
Георгиев Главов, имот 61056.33.101 – полск и
път, общинска собственост, имот 61056.34.8 – за
складова база, собственост на Росен Стоянов
Христозов, ЕТ „Моратур 1“ и Николай Борисов
Данаилов, и имот 61056.35.1 – нива, собственост
на Лиляна Петрова Шишкова, Венера Петрова
Матеева, Христо Петров Попов, Соня Кирилова Костадинова, Райна Кирилова Либшанова,
Кирил Станилов Костадинов, Петър Георгиев

БРОЙ 5

РЕШЕНИЕ № 29
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Трасе на разпределителен газопровод
∅ 110 мм от АГРС – гр. Първомай“, намиращ се
в ПИ (поземлен имот) № 800435, до сградата за
производство на комбинирана енергия, намираща се в ПИ № 000522, землище гр. Първомай,
област Пловдив.
Председател: Д. Петков
89
РЕШЕНИЕ № 35
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай одобрява проект на ПУП – парцеларен
план за кабелно трасе 20 kV за захранване на
фотоволтаична централа в ПИ № 005037, местност
Стопански двор, по КВС – с. Буково, община
Първомай, област Пловдив.
Председател: Д. Петков
90

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 20
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – парцеларен план на
ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив“, подобект ВЛ
110 kV „Игнатиев“, ТЕЦ „Пловдив – Север – п/
ст „Чернозем“, участък от стълб № 54 до стълб
№ 56 в землището на с. Стряма.
91

Председател: Мл. Шишков

Председател: Мл. Шишков

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 68
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 213 от
2011 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Силистра Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра:
ПУП – план за застрояване за създаване на
устройствена основа за изграждане на силози,
зърносушилня, автомобилен кантар и командна
зала в поземлен имот № 41143.503.22 в землището
на с. Калипетрово, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд –  Силистра.
120

Председател: М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 69
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 228 на
Експертния съвет по устройство на територията
от 08.11.2011 г. Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – план за
застрояване за създаване на устройствена основа за изграждане на търговско-складова база
в поземлени имоти № 66425.103.1, 66425.504.18
и 66425.504.15 в землището на гр. Силистра,
община Силистра.

С Т Р. 1 1 1   

Съгласно изискванията на чл. 131, ал. 2 ЗУТ непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план са: ПИ № 66425.504.12,
ПИ № 66425.504.34, ПИ № 66425.504.515, ПИ
№ 6 6 42 5. 5 0 4 . 516 , П И № 6 6 42 5. 5 0 4 .1 9, П И
№ 66425.504.17 и ПИ № 66425.504.477, в землището на гр. Силистра, община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Силистра до Административния съд –  Силистра.
121

РЕШЕНИЕ № 21
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, одобрява ПУП – парцеларен план за кабел
20 kV за БКТП в УПИ-002091 – „За земеделски
нужди“, кравеферма по КВС на кв. Секирово,
гр. Раковски.
92

ВЕСТНИК

Председател: М. Димитрова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № РД-25-2298
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 21
ЗОС отчуждавам реална част от ПИ № 501.405,
кв. 61, с площ на отчуждаваната част 98 кв. м
за изграждането на обект, публична общинска
собственост: „Улица с о.т. 149 – о.т. 150“, кв.
35 – кв. 61, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен
с Решение № 70 от 26.02.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, собственост на Иван
Тонев Тонев и Ради Тонев Тонев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1176 лв., разпределено, както следва:
Иван Тонев Тонев – 1/2 ид. ч. – 588 лв.;
Ради Тонев Тонев – 1/2 ид. ч. – 588 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение да започне след 20.02.2012 г. по сметка,
посочена от собствениците, чрез набирателната
сметка на Община Стара Загора в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, Финансов център – Стара
Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
179

Кмет: Ж. Тодоров

ЗАПОВЕД № РД-25-2299
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 21 ЗОС отчуждавам реална част от ПИ
№ 501.406, кв. 61, с площ на отчуждаваната част
96 кв.м за изграждането на обект, публична общинска собственост: „Улица с о.т. 149 – о.т. 150“,
кв. 35 – кв. 61, съгласно влязъл в сила ПУП,
одобрен с Решение № 70 от 26.02.2004 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, собственост
на Иванка Тонева Сейменова.
Определям равностойно парично обезщетение
на Иванка Тонева Сейменова в размер 1152 лв.
Изплащането на дължимото парично обезщетение
да започне след 20.02.2012 г. по сметка, посочена
от собственика, чрез набирателната сметка на
Община Стара Загора в „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, Финансов център – Стара Загора,
бул. Митрополит Методи Кусев 31.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.
180

Кмет: Ж. Тодоров

ВЕСТНИК

2. Общинският съвет упълномощава кмета
на общината да издаде заповед за одобряване на
ПУП – ПРЗ, като заповедта да се обяви на заинтересованите лица съгласно чл. 130, ал. 2 ЗУТ.
194

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 17
от 5 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 4 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
Общинският съвет – гр. Стрелча, одобрява проект за изменение на ПУП – ПР (план за улична
регулация) на ул. Георги Сава Раковски от о.т.
221 до о.т. 447, кв. 69 и кв. 89, и за отстраняване
на явна фактическа грешка в регулационния
план на гр. Стрелча – дублиране на номерата на
квартал 69, като създава нов квартал 69А и променя номерата на включените в него урегулирани
поземлени имоти, а именно: УПИ Х – държавен,
на УПИ І – държавен, УПИ ІХ – държавен, на
УПИ ІІ – държавен, УПИ VІІІ-1047 на УПИ
ІІІ-1047, УПИ VІІ-1048 на УПИ ІV-1048 и УПИ
VІ – държавен, на УПИ V-2452.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Стрелча пред Административния
съд – Пазарджик.
188

Председател: М. Няголова

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 25
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22,
ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ)
за ПИ № 029034 от картата на възстановената
собственост (КВС), м. Юрта, с. Старо село,
ЕКАТТЕ 69078, община Тутракан. Новосъздадената устройствена зона е „Чисто производствена
(Пч)“ – за „Производство, преобразуване, пренос
и разпределение на електрическа енергия от ВЕИ“
с височина на застрояване до 10 м.
64

Председател: И. Недев

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 37
от 21 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение вх. № 07-01-277
от 21.11.2011 г. от кмета на Община Червен бряг
Общинският съвет – гр. Червен бряг, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
новообразувани УПИ II в кв. 38 и УПИ I-968 и
УПИ II-967 в новообразуван кв. 37 по плана на
гр. Червен бряг.

БРОЙ 5

Председател: Г. Георгиев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 15
от 15 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ,
Заявление с вх. № 26-00-6998 от 05.12.2011 г., Заповед № РД-25-1830 от 25.11.2011 г. за разрешаване
изработване на ПУП и становище на ОбЕСУТ,
т. 14 от протокол № 47 от 06.12.2011 г. Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. l, т. 1 ЗУТ за поземлени имоти
№ 000029, 000030, 000133, 000134 и 000136 по
картата на възстановената собственост в землището на с. Царев брод, местности Дикилиташ,
Енджето и Гьолджук, община Шумен. С плана
за регулация се образува нов кв. 58 с УПИ
І – „Производствени дейности“ за ПИ № 000133
и УПИ ІІ – „Производствени и складови дейности“ за ПИ № 000029. С плана за застрояване
се определя застрояване за поземлени имоти
с № 000029 и 000133 със следните показатели:
устройствена зона – „Пп“, предназначение– „Паркинг за автомобили“ за ПИ № 000133, управление
на отпадъци от черни и цветни метали за ПИ
№ 000029, начин на застрояване – свободно,
характер на застрояване – ниско, с максимална
височина до 6 м.
За ПИ № 000134 и 000136, прилежащи до регулационните граници на новообразувания кв. 58
на с. Царев брод, и ПИ № 000030 е предвидено
допустима смяна на предназначението.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
151

Председател: Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 32
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление с
вх. № 39-00-43 от 25.07.2011 г., заповед № РД-251132 от 12.07.2011 г. за разрешаване изработването
на ПУП, решение № КЗЗ-18 от 5.10.2011 г. за
утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 4 от протокол № 41 от 25.10.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване (ПЗ) съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
за поземлен имот с № 037004 по картата на възстановената собственост в землището на с. Мадара, местност Стопански двор, община Шумен.

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

С плана за застрояване се определя застрояване за поземлен имот с № 037004 със следните
показатели:
устройствена зона – „Пп“ (предимно производствена устройствена зона);
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „торищна площадка за говедовъдна ферма
до 500 животни“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно;
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1
ЗУТ – ниско с максимална височина до 10 м.
Одобряват се ПУП – план за застрояване и
план-схема за озеленяване по приложените скици,
изведени с № 788 и 789 от 15.11.2011 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския административен съд.
190

Председател: Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 33
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1, чл. 60 и 150 ЗУТ, заявление
с вx. № 26-00-4724 от 16.08.2011 г., заповед № РД25-1341 от 01.09.2011 г. за разрешаване изработването на ПУП, решение № 5, т. 1, от 29.09.2011 г.
за утвърждаване трасе за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на
ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 46 от 29.11.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън
урбанизираната територия и специализирана плансхема за участъка в урбанизираната територия за
външно ел. захранване до имот с идентификатор
83510.677.14 при следните условия:
С ПУП – парцеларен план и специализирана
план-схема се одобряват трасе и сервитут за
външно ел. захранване до имот с идентификатор
83510.677.14 по кадастралната карта на Шумен,
местност Порек.
Одобрява се ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема по приложената скица,
изведена с № 833 от 14.12.2011 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския административен съд.
191

Председател: Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 34
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, заявление
с вx. № 94-В-498 от 08.12.2011 г., заповеди № 119
от 19.10.2011 г. и № РД-25-1738 от 7.11.2011 г. за
разрешаване изработването на ПУП, решение № 7,

ВЕСТНИК
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т. 2.1, 2.2 и 2.3 от 30.11.2011 г. за утвърждаване
площадка и трасе за проектиране от комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ
по т. 7 от протокол № 26 от 19.07.2011 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.557.15 по кадастралната карта на
гр. Шумен в местността Гламя, подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън урбанизираната
територия и специализирана план-схема за участъка в урбанизираната територия за външно ел.
захранване и водопровод до имот с идентификатор
83510.557.15 при следните условия:
1. С плана за застрояване се определя застрояване за имота със следните показатели:
устройствена зона – „Оод“;
предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1
ЗУТ – „Туристически комплекс“;
начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1
ЗУТ – свободно;
характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. l
ЗУТ – ниско с максимална височина Н<10 м.
2. С ПУП – парцеларен план и специализирана
план-схема се одобряват трасета и сервитути за
външно ел. захранване и водопровод до имот с
идентификатор 83510.557.15.
Одобряват се: ПУП – план за застрояване
по приложената скица, изведена с № 823 от
12.12.2011 г., план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 824 от 12.12.2011 г.,
и ПУП – парцеларен план и специализирана
план-схема по приложената скица, изведена с
№ 825 от 12.12.2011 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския административен съд.
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Председател: Г. Колев

РЕШЕНИЕ № 35
от 29 декември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ, молба с вх. № 94-Ж-46
от 18.05.2010 г., заповед № 81 от 18.06.2010 г. за
допускане изработването на ПУП и становище на
ОбЕСУТ по т. 2 от протокол № 36 от 27.09.2011 г.
Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР)
съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ за квартали 564б
и 564г по плана за регулация на гр. Шумен.
С плана за регулация се променят границите на
УПИ I – „Жилищно строителство, КОО, гаражи
и озеленяване“ от кв. 564б и границите на кв.
564г. В кв. 564г се образува нов самостоятелен
УПИ І – „За техническа инфраструктура“.
С плана за улична регулация отпада улична
отсечка от осова точка 303 до осова точка 297.
Образува се нова улична отсечка от осова точка
303 до осова точка 293а.

С Т Р.
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Одобрява се ПУП – план за регулация и план
за улична регулация по приложената скица, изведена с № 728 от 06.10.2011 г.
Решението на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1
и 4 ЗУТ може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския административен съд.
Председател: Г. Колев
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ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
РЕШЕНИЕ № 30
от 4 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 9 от 29.12.2011 г.
на ОЕСУТ при Община Ябланица Общинският
съвет – гр. Ябланица, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП – ПРЗ), представляващ частично
изменение на застроителния и регулационен план
(ЧИЗРП) на имот № 042074, представляващ довеждаща улица и УПИ І-065, кв. 116 по плана на
гр. Ябланица, отреден „За градска пречиствателна
станция“, намираща се в местност Цигански бряг,
гр. Ябланица, както и парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – външно електрозахранване на УПИ І-065, кв. 116.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Ябланица, пред Административния
съд – Ловеч.
Председател: Р. Гаврилов
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ОБЩИНА С. БОРОВАН,
ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 13
от 27 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Борован, одобрява проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе за
кабелна линия СрН, захранваща БКТП 160 kVА;
20/0,4 kV в ПИ № 252013 в м. Гъбов дол в землището на с. Борован, община Борован, област Враца.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борован пред
Административния съд – Враца.
Председател: Ц. Пенчев
88

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 24
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Иваново, одобрява подробен устрой-

ВЕСТНИК
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ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
трасе на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на „Нетуоркс – България“ – ООД, на
територията на община Иваново през землището
на с. Щръклево.
Председател: Д. Данев
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РЕШЕНИЕ № 31
от 22 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Иваново, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) на ПИ 000341 за обект: „Канализационна
мрежа и пречиствателна станция за отпадни води“
и ПУП – парцеларен план (ПП) за довеждащ
колектор, тласкател и външно ел. захранване на
ПИ 000341, местност Дренето в землището на с.
Щръклево, община Иваново, област Русе.
Председател: Д. Данев
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ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 4/26
от 14 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 9 от 14.11.2011 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за изработване на ПУП – ПП
за елементите на техническата инфраструктура
във и извън границите на урбанизираната територия за Ловен дом, ПИ № 053003 по КВС на с.
Абрит, засягащ улица от с. Абрит и път ІV клас,
имоти № 000133 и № 000156.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.
Председател: П. Янкова
184

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 750
от 27 декември 2011 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП във връзка с Решение № 17 от 22.12.2011 г.
на Общинския съвет – с. Черноочене, откривам
целодневна детска градина с една група в с. Лясково, община Черноочене, област Кърджали, към
Основно училище „Н. Й. Вапцаров“, считано от
01.01.2012 г.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
след обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Кърджали.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината Селями Мустафа.
Кмет: А. Осман
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41. – Камарата на архитектите в България на
основание чл. 6, т. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в България
за 2012 г.

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГА РСК И Г РА Ж Д А НИ, С ПРИ ДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
№

1

Име, презиме, фамилия

2

03731 Августина Светославова Велева
03224 Аглика Огнянова Велинова
03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи

Обхват
на ограничението

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 1 5   
2

01804 Анастас Антонов Иванов
02197 Анастас Атанасов Узунов
01774 Анастасия Иванова Бошнакова
03383 Анатоли Красимиров Христов
01467 Ангел Антонов Примов
02343 Ангел Георгиев Ангелов
02936 Ангел Георгиев Мунев

община
Якоруда

03150 Ангел Делчев Калайджиев

община
Тополовград

3
02720 Ангел Зафиров Мазников
01345 Ангел Петров Савлаков
02979 Ангел Петров Ташев
00867 Ангел Стоянов Ангелов

01423 Аделаида Павлова ПетроваЛефтерова

01135 Ангела Николова Малинова

03520 Аделина Георгиева Андонова

02074 Ангелина Николова ДелковаАврамова

02362 Алвард Карапетовна Бадваганян

00142 Ангелин Ангелов Братанов

01720 Ангелмир Дамянов Ангелов

00273 Алеко Петков Христов

01552 Андон Чудомиров Стоев

00274 А лександър А нгелов А лександров

03313 Андрей Георгиев Велинов

03393 Александър Антонов Минчев
00275 Александър Асенов Петрович

01986 Андрей Кирилов Арнаудов
02951 Андрей Петров Жеков

01981 Александър Атанасов Попов

04479 Андрей Стефанов Минев

03400 Александър Благоев Манов

01682 Анелия Дочева Тодорова-Недялкова

03170 Александър Валентинов
Костов
02533 Александър Димитров
Аврески

01088 Анелия Павлова Параскова
02058 Анелия Петкова ВълкановаИванова

03601 Александър Емилов Василев

04274 Анелия Руменова Борова

00034 Александър Костадинов
Сандев

00085 Анелия Стефанова Димова

03841 Александър Красимиров
Петков

03068 Анета Каменова Булант

03209 А лександър Петров Бакърджиев
00276 Александър Светославов Казаков
02245 А лександър Христов А лександров

община
Айтос

01151 Анелия Нанчева Грънчарова

00981 Александър Димитров Слаев

03626 Александър Петков Петличков

3

община
Лясковец

00279 Анета Любчова Славова
03105 Анета Стоянова Йорданова
02151 А н желика Ми хай лова Михайлова
02078 Ани Атанасова Бърнева
00283 Ани Моис Младенова
00477 Анисия Желязкова Добрикова

00099 Алексей Емилов Василев

02105 Анисия Петрова Дикльовска

00155 Алексей Василев Трифонов

01138 Анита Теодосиева Цветанова- община
Обретенова
Берковица

02732 Алекси Костов Патев
04492 Ана Пенева Харизанова
03638 Ана Пенчева Покровнишка

01879 Анна Анатолиева ТишковаАлексиева

С Т Р.
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02540 Анна Георгиева Кузманова
01532 Анна Димитрова Демирева

ВЕСТНИК
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2

02731 Антония Георгиева Стефанова
община
Аксаково

02455 Антония Господинова Чепилева

01221 Анна Енчева Василева

02406 Антония Костова Донева

01515 Анна Иванова Неврокопска

01256 Антония Стефанова Стефанова-Палукова

00286 Анна Иванова Стайнова

00042 Анушка Кръстева Костадинова

00063 Анна Матеева Стоянова
02559 Анна Николова Савова
02106 Анна Петкова Чобанова

01236 Асен Аспарухов Коев

03149 А нна Симеонова Хараламбиева

01880 Асен Георгиев Пилев

03425 Анна Тодорова Младенова
02202 Анна Христова Карагьозова

02006 Асен Димитров Костакиев

02368 Антоан Михайлов Богданов

02949 Асен Йончев Свиленов

03653 Антоанета Антонова Иванова

02890 Асен Методиев Писарски

01117

03173 Асен Николаев Николов

Антоанета Борисова Златарева-Миланова

01820 Асен Симеонов Мерджанов

00881 Антоанета Иванова Дженева

02498 Ася Димитрова Ананиева

00187 Антоанета Иванова Топалова община
Смолян

03344 Ася Маринова Николова

00747 Антоанета Иванова Хаджипетрова

03500 Ася Миланова Иванова

01740 Атанас Аврамов Каджебов

01920 Антоанета Костова ТоневаГеоргиева

02373 Атанас Георгиев Вангелов

01908 Антоанета Лазарова Лазарова обищини
Чипровци, Якимово
00288 Антоанета Никифорова Грънчарова

00297 Атанас Димитров Ковачев
01861 Атанас Димитров Митовски
00107 Атанас Йорданов Йорданов
02797 Атанас Колев Василев

04543 Антоанета Николаева Цанова

01379 Атанас Николаев Топалов

01206 А н т оа не т а Н и колова Б ояджиева

04221 Атанас Николов Тачев
03120 Атанас Панев Драгоев

03349 Антоанета Николова ГенчеваАтанасова

02872 Атанас Пламенов Ковачев

03223 Антоанета Пешева Бозаджиева

00265 Атанаска Стодева Айдемирска

03234 Антон Димитров Узунов
04268 Антон Дянков Колев
02304 Антон Маринов Ватев
00920 Антон Тодоров Василев
03032 Антон Филипов Филипов
02709 Антоние Манолова Георгиева
03211 Антоний Маринов Маринов
02459 Антония Георгиева Петрова

община
Бобошево

00086 Аталия Игнатова Братованова община
Дряново

01437 Антоанета Йорданова Нечева

02370 Антон Благоев Благоев

община
Гоце
Делчев

04107 Асен Петров Василев

00146 Антоанета Василева Василева

00919 Антон Анастасов Иванов

3

00299 Атанас Тодоров Тосев

община
Рудозем

00247 Атания Димитрова Деликоцева-Минчева
02864 Ахинора Георгиева Христова
02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева
03052 Барбара Димитрова Щерева
01427 Белчо Радков Дончев
01171

Белян Николов Белчев

02578 Биляна Красимирова Конакчиева
00035 Биляна Петрова Тумбева
02031 Бина Иванова Калчева-Христова

общинa
Мизия
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03654 Бисера Николова Кръстева

00806 Борислав Тенев Любенов

03065 Бистра Димитрова Хад ж истоянова

00307 Борислав Янков Борисов

03350 Блага Дончева Драганова

02400 Боряна Бориславова Хараланова

00998 Благо Йорданов Стоев

02580 Боряна Боянова Колчакова

02167 Благовест Цветанов Вълков

03366 Боряна Василева Китова

02064 Благовеста Пенкова Таскова

04157 Боряна Веселинова Ненчева

00982 Благой Илиев Рашков

02246 Боряна Димитрова Трендафилова

01320 Богдана Владимирова Хасърджиева

03282 Боряна Николаева Илиева

01249 Богдана Славова Гърдева

00983 Боряна Петрова Банева

01921 Богомил Величков Колчев
01286 Божанка Николова Янчовичина

02499 Божидарка Маринова Матева
00720 Бойка Димитрова Ангелова
01511 Бойка Йорданова Витанова

община
Братя
Даскалови

00310 Боряна Стоянова Хаджистоянова
01107 Боян Иванов Кръстев
03634 Боян Любомиров Белчев
00311 Боян Любомиров Кузупов
03776 Бояна Василева Кантарджиева

01076 Бойка Стоянова Гешева

02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев

00147 Бойко Атанасов Столинчев

02475 Бранимир Василев Тодоров

02307 Бойко Борисов Кадинов

04589 Бранимир Димитров Банков

03003 Бойко Иванов Андреев

00117 Бранимир Христов Илиев

02150 Бойко Иванов Стоянов

01391 Валентин Василев Бърнев

02007 Бойко Йорданов Мърваков

01237 Валентин Генадиев Славов

03401 Бойко Кирилов Виденов

00312 Валентин Георгиев Помаков

00157 Бойко Маринов Балабанов

02793 Валентин Димитров Гаговски

03789 Бойчо Гришов Бойчев

02309 Валентин Динев Добрев

03035 Борис Божидаров Георгиев

00732 Валентин Жечков Вълчев

00304 Борис Иванов Седмаков

02862 Валентин Илиев Радков

01989 Борис Петков Борисов

00241 Валентин Маринов Вълков

03338 Борис Христов Хинов

00189 Ва лен т и н М и ла д и нов М ихайлов

03069 Борис Цветков Пейнов
02681 Борислав А лександров Игнатов

01212 Валентин Николов Панчев

01059 Борислав Ангелов Пройчев

01599 Валентин Стойнев Тонев

02706 Борислав Атанасов Буров
01881 Борисла в Георг иев Вла д имиров
03398 Борислав Георгиев Домусчиев
01731

Борислав Григоров Дочев

02308 Борислав Димитров Богданов
03675 Борислав Дойчев Загорски
01768 Борислав Николов Шопов
02763 Борислав Симеонов Дачев

община
Брацигово

00188 Боряна Петрова Василиева

02768 Божидар Борисов Божков
00805 Божидар Борисов Георгиев

3

00053 Валентин Стамов Стамов
02834 Валентина Борисова Щерева
01770 Валентина Братанова Генова
01785 Валентина Василева Василева
02686 Валентина Георгиева Филипова
03790 Валентина Димитрова Петрова
02066 Валентина Димитрова Терзиева-Ценовска

община
Троян

С Т Р.
1
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ДЪРЖАВЕН
2

3

00149 Валентина Младенова Иванова

1
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2

01116
община
Суворово

00318 Валери Георгиев Върбанов

Василка Аспарухова Абаджиева-Стойчева

02311 Василка Иванова Станишева
03001 Васка Христова Рачева

01835 Валери Иванов Каленски

04313 Ваяна Викторова Градинарска-Георгиева

02679 Валери Илиев Китанов

01882 Вела Петрова Янкова

02505 Валери Манолов Врабчев
02169 Валери Петков Иванов

община
Бобов
дол

00710 Велизар Запрянов Генов

01586 Валери Петков Йотов

03208 Велимир Иванов Георгиев

00108 Валери Свиленов Маринов

01703 Велин Петков Абаджиев

02908 Валерий Андонов Паунов

02532 Велина Атанасова Панджарова

01048 Валерий Кузманов Колев
01388 Валерия Георгиева ТоноваДимитрова

03459 Велислава Иванова Бамбалова

00887 Валя Цекова Целова

03655 Величка Ангелова Пенова

04317 Велислава Христова Денева

03759 Ваня Василева Манева

01444 Величка Георгиева Тименова

02201 Ваня Венелинова ДимитроваНиколова
01411

3

02662 Василка Ангелова Димова

02935 Валентина Пенева Върбанова
02680 Валери Андреев Петков

ВЕСТНИК

00008 Вельо Георгиев Велев
02049 Венелин Альошев Кафеджийски

Ваня Веселинова Мянкова

01783 Ваня Евтимова Серафимова

01780 Венелин Борисов Симидчиев

04350 Ваня Йорданова Драганова

02860 Венелин Ганчев Ганчев

00321 Ваня Николова КараколеваИванова

01049 Венелина Иванова Бучуковска общини
Борово,
Цар Калоян

00135 Ваня Рачева ФурнаджиеваПетличкова

01562 Венета Ангелова Иванова

01944 Ваня Симеонова Донева-Божкова

01918 Венета Атанасова Петкова

03633 Ваня Чавдарова Гергова

01798 Венета Любомирова Кавалджиева

00322 Васил Антонов Мангов
02794 Васил Антонов Чехларов

02220 Венета Няголова Стоянова

00323 Васил Бориславов Китов
01313 Васил Борисов Диков

01676 Венка Герасимова Прокопиева-Пачникова

02565 Васил Георгиев Гошев

03443 Венцеслав Маринов Неделчев

01436 Васил Дончев Василев
01314

Васил Захариев Василев

община
Симеоновград

00250 Венцислав Константинов
Илиев
02948 Венцислав Петров Дучев

03518 Васил Иванов Василев

02566 Вержиния Радославова Николова

02139 Васил Иванов Кметов

01583 Верка Кирилова Карамишева

02796 Васил Йотов Ралчев

02770 Верка Христова Етугова

00118 Васил Любомиров Вълев

03536 Вероника Иванова Стоянова

03490 Васил Максимов Беровски

04386 Вероника Пламенова Шоева

00044 Васил Павлов Тинчев

01526 Весела Антонова Петкова

00190 Васил Петров Шилев

03555 Весела Божидарова Кръстева

00325 Васил Тодоров Василев

00332 Весела Георгиева Георгиева

02476 Васил Янков Костадинов

00193 Весела Дечева Дечева

община
Бургас

БРОЙ 5
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ВЕСТНИК
1
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2

00333 Весела Дечкова Джумакова

00345 Виолета Колева Комитова

02582 Весела Иванова Мантова

02799 Виолета Николаева Николова

01360 Весела Иванова Мирянова

00721 Виолета Тодорова УзуноваЗлатева

01719 Весела Иванова Цветкова
01904 Весела Йорданова МарковаИванова
02083 Весела Янкова Буюклиева
00109 Веселин Аврамов Цветков
00045 Веселин Атанасов Белинчев
03842 Веселин Георгиев Генов
01326 Веселин Дочев Белевски
00337 Веселин Иванов Дуковски
02221 Веселин Лазаров Василев
02032 Веселин Любенов Христов
01312 Веселин Петров Ранчев

01121 Виолета Янкова Каракачанова
01980 Виолетта Георгиевна Бакунина община
Мъглиж
02250 Виргиния Иванова Велева
02330 Виржиния Кирилова Илиева
03172 Вихрен Тодоров Тодоров
00712 Вичка Стоянова Колева
00347 Владена Методиева Ставрева
03761 Владимир Александров Александров
04275 Владимир Асенов Чангулев

02344 Веселин Радев Серкеджиев

03218 Владимир Владимиров Димитров

01000 Веселин Симеонов Беров

03656 Владимир Георгиев Владов

00242 Веселин Христов Крайшников

02663 Владимир Димитров Райчев

01185 Веселина Апостолова Белова

00158 Владимир Иванов Попов

01310 Веселина Иванова Николова
04480 Веселина Николаева Георгиева

02836 Владимир Йорданов Стоянов

03565 Веселина Рангелова Крушкова

02712 Владимир Максимов Попов

03108 Веселина Росенова Филипова

00780 Владимир Митков Русинов

00067 Веселинка Иванова ТиховаИванова

03261 Владимир Михайлов А лександров

00342 Веселинка Русева Троева

00749 Владимир Михайлов Милков

01537 Веселка Велиславова Ангелова-Динева

03197 Владимир Руменов Георгиев

01070 Веселка Пенчева Чапкънова

00352 Владимир Симеонов Бешков
02734 Владимир Трендафилов Димитров

02910 Виктор Иванов Попов

00353 Владимир Христов Михов

03843 Виктор Петров Петров

03416 Владин Славеев Петров

02553 Виктор Стефанов Бузев

04194 Владислав Емилов Дечев

03315 Виктор Фердинандов Начев

01919 Владислав Михайлов Владимиров
00943 Владислав Николов Николов

03207 Виктория Григориева Грозева

03499 Владислав Петров Игнатов

01178

01333 Вълчо Николов Каснаков

Виктория Янкова ВеликоваКалфова

03680 Вилиана Светлозарова Цокова
00046 Вилхелмина Петрова Сандева

00951 Върбан Райчев Димчев
01071 Върбан Христов Върбанов

01790 Виола Димитрова Дичкова
03213 Виолета Александрова Тонкова

03054 Вяра Иванова РакъджиеваПалигорова

04590 Виолета Василева Христодулова

02583 Вяра Стефанова Желязкова

02214 Виолета Желева Василева

община
Искър

00350 Владимир Кирилов Дамянов

02554 Веселка Трифонова Митева

03844 Виктория Веселинова Ковачева

3

02252 Габриела Венциславова Ангеловска

община
Каспичан
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02091 Габриела Любомирова Семова-Колева

03516 Георги Владимиров Маринов

02560 Габриела Маринова Д жамбазова

01509 Георги Георгиев Асенов

3

03827 Георги Владимиров Тодоров
03009 Георги Георгиев Кирков

03380 Габриела Тодорова Илиева

01934 Георги Димитров Бакалов

02973 Гаврил Николов Филипов

01760 Георги Димитров Гергов

00885 Галена Нанова Тодорова

02441 Георги Димитров Евтимов

04189 Галин Антонов Антонов

03070 Георги Димитров Котев

02291 Галин Павлов Василев

00160 Георги Димитров Кочков

00354 Галина Георгиева Петкова
04245 Галина Георгиева Славова

община
Никопол

00985 Георги Димитров Савов

02296 Галина Георгиева Стефанова

01897 Георги Димитров Стефанов

01667 Галина Димитрова Антова

04311 Георги Димитров Угринов

04546 Галина Димитрова Димитрова

02903 Георги Димитров Цикалов

03537 Галина Маринова Патрикова
02584 Галина Минкова Генова-Лазарова

00048 Георги Димитров Янчовичин община
Хаджидимово

01294 Галина Ненова Иванчева

02217 Георги Евстатиев Джотолов

02552 Галина Николаева Махова

03741 Георги Евтимов Тангарджиев

03497 Галина Петкова Калоянова

00197 Георги Иванов Георгиев

00893 Галина Петрова Бахчеванска

03372 Георги Иванов Иванов

02898 Галина Тонева Пировска

00161 Георги Иванов Маринов

01826 Галя Вельова Кръстева

00781 Георги Иванов Мечанов

02126 Галя Христова Цонева

02253 Георги Иванов Палов

03503 Ганка Димитрова Попова
00196 Ганка Любенова Богданова

00043 Георги Иванов Чонков

01756 Геновева Богомилова Йорданова

03604 Георги Йорданов Вълканов
03391 Георги Йорданов Йорданов

02725 Георг и А лексан д ров А лександров

01438 Георги Каменов Петков

00362 Георги Александров Ангелов

01589 Георги Кирилов Апостолов

01128 Георги Каменов Скрижовски

02210 Георги Александров Стоянов

04547 Георги Кирилов Бачев

00159 Георги Ангелов Андрейчев

02806 Георги Кирилов Чобански

00359 Георги Андреев Йорданов

00902 Георги Костов Костов

02254 Георги Антонов Райчев

02288 Георги Кръстев Грудлев

02231 Георги Атанасов Политов

01081 Георги Маринов Маринов

03316 Георги Борисов Зашев
00916 Георги Боянов Тонев

община
Ценово

02140 Георги Василев Кметов

03538 Георги Милков Ангелов
03845 Георги Михайлов Алексиев
01252 Георги Михайлов Георгиев

01811 Георги Василев Георгиев

03243 Георги Николаев Николов

01105 Георги Василев Дончев

03317 Георги Николаев Цочев

03124 Георги Василев Слокоски

02068 Георги Николов Саваков

02287 Георги Василев Шопов

02082 Георги Петков Делевски

02769 Георги Велинов Бачев
01632 Георги Веселинов Григоров

00782 Георги Марков Минчев

община
Стражица

00820 Георги Петков Пелтеков
02914 Георги Петров Рафаилов
03351 Георги Петров Стефанов

община
Батак
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04387 Георги Руменов Тодоров

00369 Даниела Петкова Григорова

01197 Георги Стоев Койнов

03611 Даниела Петрова Караиванова

01468 Георги Стоев Русев

02721 Даниела Славенова ИвановаКостадинова

01884 Георги Стоянов Велков

01736 Даниела Стоянова Стоянов- община
ска-Василева
Борино

01885 Георги Стоянов Георгиев
01001 Георги Танев Чернев
00150 Георги Тодоров Сарамбелиев

01865 Даниела Тихомирова Златанова

00036 Георги Тодоров Тодоров

02461 Даниела Цветанова Дикова

04197 Георги Тотев Митев

00370 Данчо Николов Данчев

01942 Георги Христов Попов

01091 Дарий Христов Аврамов

02880 Георги Цветанов Цветков

03703 Дарина Димитрова Ангелова

02478 Гергана Димитрова Милушева

02280 Дарина Рангелова Димитрова

00711 Гергана Наскова Стефанова

03196 Дарина Станимирова Върбанова

02586 Гергана Пенчева Гитева

00904 Дария Велкова Димитрова

00364 Гергана Първанова Якимова

02154 Дафинка Костадинова Барфончовска

03689 Гергана Стефанова Минкова
02556 Гергана Христова Йорданова

02672 Делян Венелинов Жечев

00365 Гергана Христова Минчева

03190 Делян Стефанов Стефанов

04482 Гергина Иванчева Симеонова

04483 Деница Владимирова Иванова

01213 Гичка Ангелова Кутова-Каменова

03777 Деница Калинова Дервенкова
03867 Десислав Любомиров Вацев

01523 Гладиола Йорданова Кунин

02463 Десислава Ангелова Христова

01184 Господинка Романова Господинова
01914 Григор Първанов Владимиров община
Вълчедръм
02312 Грозданка Пенева Йотова
04315 Данаил Николаев Митев

02804 Десислава Николова Косева

01647 Детелина Тотева Апостолова

02867 Даниел Василев Вълканов

01357 Деян Антонов Попдимитров

00785 Даниел Димитров Симеонов

03737 Деян Велизаров Ненов

02615 Даниел Иванов Търсанков

01110 Даниела Борислав Чорбаджиева

03007 Десислава Николаева Драгнева

01045 Детелина Илиева Балканска

03566 Данаил Христов Стойков

03783 Даниел Огнянов Павлов

03134 Десислава Георгиева Демирева

02589 Десислава Петрова БочеваТошева

02313 Данаил Данев Едрев

01342 Даниел Николов Мирчев

община
Септември

02108 Деян Дечков Дечев
02858 Деян Хранимиров Димиев
03127 Деяна Николаева Цонкова
02011 Джилда Димитрова ТролеваСпасова
03025 Диана Ангелова Хаджиценева

01550 Даниела Георгиева Бурулянова

02884 Диана Атанасова Цанкова

02164 Даниела Георгиева Георгиева

03093 Диана Георгиева Мущанова

01689 Даниела Здравкова Нановска

02073 Диана Георгиева СтояноваГоранова

00368 Даниела Йорданова Янкова
02171 Даниела Колева Сивкова

00069 Диана Дончева НеделчеваДимова

00987 Даниела Маринова ЦонковаСъбчева

01781 Диана Дончева Сербезова

01399 Даниела Миткова Димитрова

3

01350 Диана Красимирова Калоянова
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03524 Диана Лилова Кунчева

02236 Димитър Колев Калъпов

01239 Диана Николова Карабаджакова

01841 Димитър Колев Колев

01910 Диана Петкова Иванова

04296 Димитър Красимиров Ламбрев

02075 Диана Петрова Хасъмова

01903 Димитър Леков Маринов

02021 Диана Стефанова Койкова

02110 Д и м и т ър Л ю б ом и р ов Д имитров

01516 Дианна Боголюбова Модева

02388 Димитър Милчев Ангелов

01214 Дилян Иванов Каменов

02292 Димитър Николов Мандов

03576 Диляна Андреева Тасева

01741

03319 Диляна Георгиева Чилингирова-Савчева

Димитър Николов Палазов

03511 Димитър Панайотов Паскалев

03539 Диляна Николова Андрова

03608 Димитър Петров Боюклиев

01794 Диляна Румянова Икономова

00070 Димитър Петров Стефанов

01949 Димитрие Милутинов Павлович

02013 Димитър Райков Дечев

01003 Димитрина Стефанова Григорова

02609 Димитър Стойков Дачев

00821 Димитър Рангелов Димитров
03232 Димитър Стойчев Стоев

01306 Димитринка Ангелова Шентова-Тодорова
01238 Димитринка Георгиева Коева

01349 Димитър Христов Герасимов

00262 Димитричка Христова Ганче- община
ва-Панова
Аксаково

00857 Димитър Христов Зорев

00854 Димитър Александров Бъч- община
варов
Тунджа

00774 Димитър Янков Батчиев

00200 Димитър Ангелов Драгнев

01278 Димитър Цанков Дилов
03462 Димо Илиев Димов
02199 Димо Тодоров Абаджиев

03434 Димитър Василев Димитров

01613 Димо Тодоров Стоянов

01800 Димитър Василев Докев

02196 Димчо Жеков Тилев

00921 Димитър Величков Димов

04109 Димчо Недков Недев

01590 Димитър Георгиев Ангелов

02014 Димчо Христов Чуков

03698 Димитър Георгиев Ахрянов

02332 Динка Иванова Александрова

02043 Димитър Георгиев Георгиев

03341 Динко Димитров Карамалаков

01604 Димитър Георгиев Гочев

03478 Динко Тодоров Митев

01157 Димитър Георгиев Димитров

01005 Диньо Митев Динев

00381 Димитър Георгиев Кръстев

00723 Добрил Иванов Добрев

Димитър Георгиев Младенов

00394 Добрина Иванова Димова

01287 Димитър Георгиев Янчовичин

01141

00382 Димитър Драгомиров Георгиев

Добринка Георгиева Бечева

00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева

03847 Димитър Емилов Цветков
02050 Димитър Желязков Кръстев

община
Провадия

00775 До бри н к а Д и м и т р ова По лихронова-Димитрова
00754 Добринка Николова Василева

01559 Димитър Иванов Шаренков

03320 Добромир Викторов Зеленченко

04108 Димитър Ивов Василев

00136 Добромир Делчев Генов

03802 Димитър Ивов Чехларов

01223 Добромир Добрев Бояджиев

01947 Димитър Илиев Костов
02415 Димитър Йорданов Липов

община
Минерални
бани

00735 Димитър Стоянов Ненчев

02723 Димитринка Кънчева Бакалова

01410

3
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01006 Добромир Нейков Нейков
00397 Доля Леон Андреева

2

03848 Донка Георгиева Маркова

02258 Елвина Евгениева ТерзиеваНиколова

03838 Дончо Иванов Дончев

01762 Елена Александрова Белокапова-Маринова

03584 Доню Илиев Донев
02035 Дора Стоилова Ангелова
00807 Доротея Йорданова Христова община
Николаево
Дочо Атанасов Дочев

01789 Елена Веселинова Вунчева
03785 Елена Георгиева Стършанова
01180 Елена Георгиева ЗлатановаСъбева
02650 Елена Данова Петринска

02479 Драган Асенов Евтимов

01959 Елена Иванова Иванова

01828 Драгомил Георгиев Драганов

02174 Елена Иванова Каменова

00869 Драгомир Николаев Стоянов

02315 Елена Иванова Петрова

02040 Дунка Славчева Герганова

02228 Елена Иванова УчорджиеваКараколева

01993 Евангелина Илиева Сиракова
03763 Евгени Любомиров Апостолов

03658 Елена Кирчева Илчева

00100 Евгени Петков Кичашки

03858 Елена Лъчезарова Павлова

02026 Евгени Светлозаров Рафаилов

03342 Елена Павлова Пекова

02102 Евгени Стефанов Казанджиев

01805 Елена Павлова Терзиева

00120 Евгений Иванов Николов
община
Стралджа

01008 Елена Тодорова Нейкова
01058 Елена Христова Апостолова
01803 Елена Христова Пищалова

02257 Евгений Младенов Стаменов

02155 Еленка Георгиева Николова

02204 Евгений Русев Маринов

02010 Еленка Пенчева Колева

00934 Евгения Атанасова Трупчева

00404 Елеонора Иванова ТосковаСавова

03705 Евгения Делчева ЛещароваЦветкова
01958 Евгения Димитрова Гаговска
02163 Евгения Димитрова ДимоваАлександрова
02418 Евгения Костадинова Филева

3

03630 Екатерина Яворова Рогожинова

01699 Доника Атанасова Георгиева

00736 Евгений Иванов Чобанов

1

С Т Р. 1 2 3   

01072 Екатерина Трендафилова Ди- община
митрова
Медковец

02726 Добромир Стоянов Добрев

01431

ВЕСТНИК

01994 Елиана Танчева Танчева-Ковачева
03102 Елисавета Ангелова Стоева
01316 Елисавета Георгиева Георгиева

01224 Евгения Любенова Илиева

02276 Елисавета Дими т рова Ме- общини
тишева
Мадан,
Баните

03621 Евгения Николова Бранкова

01187 Елисавета Димитрова Попова

03437 Евгения Николова Начева

00140 Елисавета Райнова Вакавлиева

03155 Евгения Леонидова Ходкевич

01772 Евелина Стоимирова Младенова
03240 Евелина Христова Малешевска-Тодорова
01471

Едвард Филипов Христов

00954 Екатерина Боянова БахановаЛазарова
02062 Екатерина Ганчева ПъковаФинджекова
02504 Екатерина Иванова Начевска
01007 Екатерина Николаева Стоева

03058 Елица Божидарова Панайотова
02805 Елица Маринова Иванова
00407 Елка Велинова Пенева
00089 Елка Веселинова Николова
01875 Елка Маринова Койчева
01337 Ема Благоева Футекова
02507 Емануела Методиева УбеваПеткова

община
Самуил
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03690 Емануил Лучиянов Бончев

01295 Женя Стефанова Русева

00825 Емил Александров Бояджиев

03642 Жечка Великова Илиева

01009 Емил Ангелов Василев

01996 Жечо Петров Жечев

03384 Емил Бориславов Борисов

02371 Жива Петрова Вранчева

01661 Емил Георгиев Андреев

община
Бойница

01051 Живка Дочева Бучуковска

00408 Емил Георгиев Сардарев

01010 Живка Стоянова Кирчева

02283 Емил Жечев Жечев

03659 Живко Василев Трайков

01896 Емил Йорданов Димитров

01611

02445 Емил Момчилов Йорданов

00724 Живко Петров Чапкънов

04354 Емил Недков Башев

03533 Живко Стилиянов Железов

00955 Емил Руменов Дечев
02888 Емил Светозаров Стоянов

02618 Жоржета Рафаилова ВасилеваСребрекова

00410 Емил Стефанов Драганов

01191 Жулиета Гендова Фандъкова

00244 Емил Тотев Проданов

община
Лозница

01241 Зарина Николова Мархолева
01716

Зачко Йорданов Зачев

01384 Здравка Бориславова Стоянова

01226 Емилия Добрева Ганева-Ни- общини
колова
Крушари, Тервел

00419 Здравка Василева Вълчанова

02506 Емилия Кирилова Коларова

01868 Емилия Христова ХристоваЦонева

02398 Здравка Петрова Шапкарева

01291 Здравко Александров Попов

01995 Емилия Костадинова Неделчева

03586 Емилия Руменова Кълева

01899 Здравка Константинова Шехтова
03405 Здравка Сам у илова Костадинова

00205 Емилия Кирилова Божкова

01539 Емилия Кузова Русева

община
Бяла

Живко Митев Велев

01205 Емилия Димитрова Пенева

03641 Емилия Иванова Рашева

3

община
Елхово

02808 Здравко Венцеславов Кузманов
01433 Здравко Димитров Димитров
01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
00922 Здравко Савов Дилинчев
02034 Здравко Симеонов Здравков

02655 Емилияна Янчева Стойчева

03245 Зелма Исак Каталан-Лалова

02232 Еней Константинов Иванов

04235 Златан Атанасов Атанасов

00789 Енил Николов Енчев

00755 Златина Димитрова Тодорова

02384 Енчо Иванов Балакчиев

01082 Златина Нейчева Йорданова

02916 Жаклин Тошева Митова

01387 Златка Антонова Христова

01445 Жана Димитрова Джугаланова

03450 Зора Василева Бояджиева

02781 Жана Стоилова Стоилова

03147 Зорница Любомирова Маринова

01777 Жанета Тодорова Горанова

03158 Зорница Петкова Ставрова

01693 Жанета Тодорова ГрънчеваКолева

01813 Зорница Силвиева Стамболиева

00871 Жасмина Докинова АнгеловаКовачева

02259 Зоя Али Рафиева-Осенска

02194 Жеко Тилев Петров

02298 Зоя Стойкова Колева

01724 Желчо Димитров Димитров

01982 Ива Вичева Алтънова

00428 Зоя Лазарова Разсолкова

00415 Желязко Иванов Иванов
01542 Жени Димитрова Бъчварова

03662 Ива Кирилова Делова

03463 Женина Милушева Христова

02093 Ива Методиева Несторова

община
Опан
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02538 Ива Николаева Василева

00434 Иван Михайлов Проев

01549 Ива Николова Парушева

02071 Иван Михайлов Сердюк

01786 Ивайло Василев Мишев

00091 Иван Ненов Чолаков

04484 Ивайло Димитров Нинов

00123 Иван Николов Иванов

03663 Ивайло Досев Симеонов

02132 Иван Николов Узунов

02570 Ивайло Иванов Капарашев

02381 Иван Николов Никифоров

03038 Ивайло Йорданов Манчев

01234 Иван Петков Тончев

04287 Ивайло Николаев Томов

00049 Иван Петров Калпачки

03362 Ивайло Николаев Цветанов

00437 Иван Петров Станишев

03725 Ивайло Радков Петров

03381 Иван Сашев Кючуков

01340 Ивайло Славчев Иванов

01565 Иван Славов Ефремов

01122 Ивайло Стоилов Пеев

01625 Иван Стефанов Петков

02656 Ивайло Тодоров Петков

01960 Иван Стойков Моев

01142

00111 Иван Стоянов Велев

Ивайло Христов Георгиев

02832 Иван Аврамов Аврамов
03435 Иван Александров Иванов

00440 Иван Тодоров Иванов
общини
Върбица,
Смядово

03568 Иван Алексеев Новаков

02549 Иванка Йорданова Караджо-

03540 Иван Асенов Николов

ва-Гочева

02740 Иван Атанасов Атанасов

00209 Иванка Николова Маркова

Иван Атанасов Тюлеков

02944 Иванна Йончева Захова

01218 Иван Бобев Бобев

00137 Ивелин Емилов Недялков

00430 Иван Велчев Велчев

02133 Ивелина Василева Пенева

01656 Иван Ганчев Иванов

00443 Ивелина Ангелова Дикльовска

02469 Иван Георгиев Кошеров

04312 Ивелина Ганчева Панайотова

02156 Иван Димитров Иванов
01083 Иван Димитров Мисирджиев община
Попово
02277 Иван Димов Кършаков

04552 Ивета Александрова Попова
01570 Ивилина Парушева Зафирова
02419 Иво Атанасов Иванов

01624 Иван Добрев Радковски

03814 Иво Божидаров Скоклев

00431 Иван Евгени Данов

01424 Иво Димитров Баров

00122 Иван Илиев Иванов

02789 Иво Димитров Пантелеев

01997 Иван Илиев Папазов

01652 Иво Йорданов Терзийски

01810 Иван Колев Атанасов

00164 Иво Петров Петров

01137 Иван Колев Райков

00832 Иво Рангелов Николов

00208 Иван Костадинов Василев

00444 Иво Тотев Тотев

02630 Иван Костадинов Костадинов

01818 Иглика Георгиева Георгиева

00831 Иван Любенов Денчев

02395 Иван Мирчев Райнов

04195 Ивелина Петрова Ангелова

03588 Иво Александров Джойков

02235 Иван Димчев Димчев

00433 Иван Милков Бечев

03746 Иван Христов Рогозански
00923 Иванка Иванова Делова

01864 Иван Асенов Атанасов

01322 Иван Маргаритов Бакалов

02863 Иван Христов Недялков
01856 Иван Цочев Попски

02382 Иван Антониев Тонев

01317

03747 Иван Трендафилов Маринов

община
Свиленград

03121 Иглика Лъчезарова Забунова
04236 Игор Романов Христов
02242 Изабела Иванова Велева-Панева
02316 Илиан Георгиев Илиев

3
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00448 Илиан Петков Богданов

02639 Искра Димитрова Драмова

01573 Илиан Петков Петков

02677 Искра Николаева Николаева

02741 Илиана Симеонова Симеонова
02509 Илина Любенова Найденова

03205 Искра Славейкова ДжаховаКадинова

01940 Илинда Илиева Симеонова

01775 Искра Стоянова Накова

00738 Илия Иванов Бумбалов

02957 Искрен Василев Галев

02142 Илия Петков Еврев

02632 Истелианна Нешо Атанасова

00447 Илиян Павлов Николов

04110 Йоана Иванова Иванова

04485 Илиян Станиславов Янев

02670 Йоана Иванова Петкова

00974 Илиян Тодоров Владимиров

03620 Йоанна Радиянова Митова

01497 Илияна Валентинова Кърлова

01618

01201 Илияна Владимирова Левкова
02426 Илияна Георгиева Йорданова
02481 Илияна Михайлова Божкова
03128 Илияна Стефанова Драганчева-Стоянова

Йовка Стефанова ТодороваЦветанова

00454 Йонка Маринова Стефанова
00455 Йонка Павлова Велчева
02166 Йордан Василев Радев
00113 Йордан Георгиев Лютибродски

03849 Илияна Христова Овчарова

03171 Йордан Иванов Демирев

01937 Илка Иванова Дишлиева

00457 Йордан Иванов Халачев

00210 Илко Николов Николов

01544 Йордан Минчев Стоянов

00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова

03022 Йордан Стоянов Данев

02393 Илчо Данаилов Дочев

01651 Йордан Христов Нурков

02631 Илчо Николов Портарски

03451 Йордан Чавдаров Ликов

02279 Ина Олегова Ангелова

03060 Йорданка Георгиева Георгиева

01712 Ира Атанасова Кънева-Христозова

00739 Йорданка Иванова Терзиева

00451 Ира Иванова Христова
00790 Ирена Антонова Хаджийска
02157 Ирена Василева Асенова
00859 Ирена Владимирова ХристоваДончева
03736 Ирена Георгиева Бакалова
03074 Ирена Илиева Мирчева
03311 Ирена Николаева Спиридонова

03764 Йордан Тодоров Улянов

03044 Йорданка Петрова Гонидис
00461 Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
02897 Калин Борисов Генов
01822 Калин Иванов Василев
03718 Калин Иванов Велчев
00463 Калин Иванов Диков
03622 Калин Ленков Зарков
00464 Калин Николов Костурски

01432 Ирина Анатолиевна Сладкова

02165 Калин Павлов Тихолов

02901 Ирина Бойкова Димитрова

03589 Калин Петров Аралов

02483 Ирина Борисова Цветкова

02607 Калин Стефанов Иванов

03220 Ирина Димчева Тамбукова

03006 Калина Вениаминова КироваНачева

01843 Ирина Добрева Николова
01420 Ирина Кирякова Крушкова
03753 Ирина Костадинова Дакова
00112 Ирина Костадинова Костова община
Борован

01749

Калина Димитрова Мерудийска

03798 Калина Евгениева Кръстева
02774 Калина Петкова Ерска

04257 Ирина Николаева Джурелова

02676 Калина Тодорова Павлова

01878 Ирина Скъпидарова Алексиева-Гинчева

03488 Калоян Йорданов Калчев
01711

02895 Искра Ганчева Добрева

00466 Камен Ганчев Ганчев

Камелия Петрова Пешунова

3
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01555 Камен Дочев Шипков
01729 Камен Здравков Жейнов
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1
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2

3

02191 Константин Николов Николов
община
Каварна

01547 Камен Тодоров Костадинов
02112 Камен Цветанов Маринов
00468 Камена Григорова Казакова
01911 Камена Милчева Димитрова община
Бойчиновци

01963 Константин Петков Колев
02403 Константин Рачев Косев
01567 Константин Страхилов Коцев
02917 Костадин Александров Лабов
03115 Костадин Димитров Чотов
00050 Костадин Иванов Сандев
00948 Костадин Първанов Йоцов

00758 Карамфилка Стойчева Атанасова

04281 Костадин Славчев Попов

01092 Каролина Кирилова Саргалиева

01033 Косто Петров Костов

04442 Катерина Валериева Чолакова
03707 Катина Севдалинова Цанкова
02512 Катя Боянова Скопакова
00469 Катя Любомирова Ангелова
02065 Катя Николова Ангелова
01829 Кирил Ангелов Мавров
02149 Кирил Бориславов Арнаудов
02513 Кирил Василев Петков

01545 Костадин Христов Христов
00479 Красен Андреев Андреев
01672 Красен Йорданов Христов
00480 Красимир Анастасов Язов
01013 Красимир Вътев Добрев
01084 Красимир Генов Стефанов
01527 Красимир Георгиев Пампоров
00860 Красимир Георгиев Попов
01412

Красимир Господинов Джеджев

02293 Кирил Георгиев Андонов

03678 Красимир Душков Романов

01962 Кирил Георгиев Коцев

02713 Красимир Кирилов Петров

01514

03062 Красимир Кънчев Крайчев

Кирил Георгиев Куцков

02222 Кирил Димитров Стоянов
02811 Кирил Каменов Бойков

01568 Красимир Методиев Кирилов община
Камено

00057 Кирил Косев Кирилов

04356 Красимир Недков Петков

00924 Кирил Методиев Делов

01915 Красимир Николов Георгиев

00989 Кирил Николов Събчев

02190 Красимир Николов Николчев

01398 Кирилка Пейчева Цветанова

03512 Красимир Тихомиров Лаковски

02744 Климент Радев Мечкуев
03059 Климентин Чернев Ганчев
00212 Константин Атанасов Ата- община
насов
Съединение
00040 Константин Видинов Христов общини
Белица,
Струмяни

02335 Красимира Ангелова Серафимова
01196 Красимира Вълева Любенова
00484 Красимира Господинова Кралева
00485 Красимира Иванова Попова
01833 Краси м и ра Конс та н т и нова
Жекова

02448 Константин Владимиров Елшански

00944 Красимира Лука Джартазанова

02962 Константин Димитров Божков

01073 Красимира Манева Карамате- община
ва-Петрова
Нови
пазар

04191 Константин Енчев Димов
00473 Константин Иванов Антонов
02206 Константин Кирилов Антонов

00487 Красимира Пенчева ВасилеваМладенова

01793 Конс т а н т и н Конс т а н т и нов
Антонов

01429 Красимира Петрова АвускаНиколова

02022 Константин Михайлович Якубович

01577 Красимира Тодорова Петрова

02278 Константин Недков Пеев

02070 Красимира Христова КостоваКасапова
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04192 Кремена Илковна Рожевски

01506 Любен Божидаров Петров

02557 Кристиан Симеонов Саралиев община
Бяла

01395 Любен Стоянов Болгуров

02787 Кристиана Атанасова Николова

00991 Любимка Борисова Бурова

02926 Любиана Любомирова Берова
00167 Любка И лиева ВърбеноваСтефанова

01173 Кристина Александрова Канинова

03676 Любка Илиева Пенкова

03636 Кристина Емилова Крумова

00500 Люблена Иванова Пунчева

03367 Крум Викторов Сергеев

00502 Любомир Асенов Семерджиев

01381 Крумяна Любенова Бумбарова

00838 Любомир Борисов Шивачев

02482 Кръстин Стефанов Запрянов

01315 Любомир Веселинов Бодуров

02606 Лада Борисова КамилароваСтойчева

02347 Любомир Георгиев Георгиев
01916 Любомир Дамянов Любенов

03103 Лазар Банчев Банчев
01094 Лазар Тодоров Ковачев

община
Белово

00503 Любомир Димитров Керанов

00214 Лалка Атанасова Юмерска

01290 Любомир Димитров Огорелков

00491 Лалка Рангелова Минкова

03781 Любомир Диянов Николов

02427 Лариса Владиленовна Иванова

01060 Любомир Здравков Здравков

01844 Леда Стефанова Димитрова

02838 Любомир Иванов Дончев

01396 Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева

01655 Любомир Иванов Стоянов

02450 Леонид Лвович Покрасс

02113 Любомир Огнянов Станиславов

02430 Лиана Симеонова Саралиева

01188 Любомир Стоянов Попов

03780 Лидия Георгиева Полухина
00215 Ли ди я Мин чева Кръст еваШилева

00968 Любомир Тодоров Пеловски
01300 Любомир Христов Славков

00792 Лидия Стоянова Лазарова

00424 Любомира Василева Ненчева

00835 Лили Славчева Иванова

01374 Любомира Емилова НаумоваАндреева

01372 Лилия Лазарова Кадийска
02262 Лилия Петрова ДрагановаНегованска
01683 Лилия Стоянова СтояноваГосподинова
01493 Лилия Тодорова Петкова
02158 Лило Йончев Попов
01067 Лилян Петков Делевски
00990 Лиляна Димитрова ЯнакиеваВелева
02956 Лиляна Донева Ненова

03129 Людмил Димитров Митев
01273 Людмил Иванов Дишлиев
02044 Людми ла Асенова СавоваГеоргиева
00071 Людмила Атанасова Попова
01052 Людмила Иванова СердароваМанова
01086 Людмила Кирилова Сивова
02978 Людмила Константинова Кинова-Мравова

03628 Лиляна Иванова Тонева

00794 Людмила Нихтенова Панайотова

00873 Лорен Илиев Милев

01553 Людмила Петрова Лимонова

02588 Лорита Димитрова Панова

03542 Людмила Петьова Пенчева

01490 Луиза Георгиева Тодорова

02390 Людмила Русева Ирибаджакова

02391 Лъчезар Василев Владимиров
01643 Лъчезар Василев Лалев
00101 Люба Атанасова Еленкова
01617

Люба Боянова Шекерова

01318 Люба Русева Сийрекова

3

00217 Людмила Стаматова Петкова
00058 Людмила Тончева КьосеваНиколова
02548 Люл яна Маринова ЧоневаГайдарова

община
Котел

БРОЙ 5
1

ДЪРЖАВЕН
2

00889 Люция Тодорова Декова-Николова
01448 Магда Дойчева Дойчева
02543 Магдалена Александрова Делистоянова
01761

Магдалена Бориславова Пейчева-Токова

00515 Ма г да лена Н и колаева Б о шнакова

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 2 9   
2

02281 Марий Костадинов Гаджев
01869 Марин Василев Попов
01053 Марин Димитров Колев
03692 Марин Красимиров Моновски
01134 Марин Пасков Бакалов
04555 Марина Валериева Серафимова
02115 Марина Игнатова Николова

00039 Малин Костадинов Малинов

03766 Марина Стоянова Живкова

02849 Малин Стоянов Маринов

03817 Маринела Иванова Георгиева

01463 Манол Николов Ганчев

03767 Маринела Стойнова Стефанова

03028 Мануел Димитров Манолов
03258 Мануел Мануелов Манолов
01123 Маргарита Александрова Козовска
00114 Маргарита Ангелова Цолова
02511 Маргарита Викторова Стоянова-Цакова
03543 Маргарита Запрянова Шейтанова
01489 Маргарита Илиева Илиева
01435 Маргарита Латева Маргаритова

01606 Мария Александрова Хаджипетрова
00925 Мария Анастасова Стоева
00169 Мария Ангелова Ненова-Три- община
фонова
Долна
Митрополия
03513 Мария Антонова Георгиева
03708 Мария Борисова Даскалова
00812 Мария Вълкова Шишманова

03733 Маргарита Методиева Станева

03544 Мария Генова Петкова-Христова

01397 Маргарита Николаева Чавдарова

02095 Мари я Гошова Д ж а мбоваЖекова

02114 Маргарита Павлова ДиневаДенева

02361 Мария Димитрова Илиева

00745 Маргарита Савова Попова
01325 Маргарита Статева Севова
01470 Маргарита Христова Христова
02000 Мариана Атанасова Панчева
03441 Мариана Атанасова Перфанова

01743

Мария Димитрова Христоскова-Хараламбова

00773 Мария Друмева Николова
03768 Мария Евтимова Горанова
01700 Мария Елжбиета НаймовичИкономов

03515 Мариана Атанасова Сърбова

00126 Мария Живкова Хлебарова

02178 Мариана Дионисиева Цветкова

01446 Мария Иванова Божанова
00894 Мария Иванова Каразлатева

01857 Мариана Кръстева Добрева

02396 Мария Игнатова Колева

01975 Мариана Кръстева Кехайова

00841 Мария Илиева КарабожиковаВойнова

00906 Мариана Христова Вампорова-Лазарова
03590 Мариана Христова Малинова

02265 Мария Колева Василева

03649 Мариел Васков Спасов

00256 Мария Костадинова Стефанова

01014

01035 Мария Коцева Карамфилова

Мариела Георгиева Андреевска

03721 Мариела Иванова Иванова
01227 Мариета Иванова Бояджиева
01262 Мариета Стефанова Григорова-Ненова
02100 Мариета Стоянова Браделева

3

01016 Мария Куманова Игнатова
01190 Мари я Ла л ьова Ен чевск аПетрова
01181 Мария Луканова Атанасова
01112 Мария Любомирова ИскроваПопиванова

община
Ситово

С Т Р.
1

130

ДЪРЖАВЕН
2

02179 Мария Нешева Нешева

3
община
Ивайловград

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 5
2

03720 Миглена Йорданова Методиева-Костадинова
02985 Миглена Василева Набоко

02336 Мария Николова Давчева

01253 Миглена Кръстева Петрова

01124 Мария Николова Попова

03260 Миглена Събева Каварджиева

02440 Мария Петрова Георгиева

02594 Мила Георгиева Алексиева

00052 Мария Петрова Сакелариева- община
Манова
Гърмен

04405 Мила Георгиева Петрова

03591 Мария Станкева Ингилизова

03175

Мила Евгениева ЖелеваАтанасова

02990 Мария Стефанова Цекова

02302 Мила Иванова Никифорова

02116 Мария Стоянова Баева

02684 Мила Крумова Лазаркова

01554 Мария Стоянова Филипова

01530 Милен Витлиемов Чалъков

02939 Мария Събчева Борисова

00797 Милен Димитров Русенов

03424 Мария Христова Атанасова

02061 Милен Игнатов Стефанов

01186 Мария Христова Борисова- община
Златева
Твърдица

01095 Милен Лалев Мънков

01242 Мария Христова Нанева
01742

00975 Милен Трифонов Маринов

Мария Христова ЧапкъноваЛюнчева

03296 Милена Георгиева Фетваджиева

01383 Марияна Велчева ВелчеваВасилева

02514 Милена Гергинова ГергиноваТанева

01251 Марияна Гавраилова Бонева
01751

00891 Милен Николов Узунов

02318 Милена Димитрова НановаМихайлова

Марияна Иванова Йорданова

02063 Марияна Костова Тодорова

03328 Милена Дочева Мишева

02386 Марта Василева Попдимитрова

01207 Милена Константинова Борисова

00220 Марта Любомирова Теодосиева

02117 Милена Кръстева Колева

03800 Мартин Георгиев Койнов

02561 Милена Николова Танева

02224 Мартин Недков Недков

02922 Милена Петкова Паунова

01702 Маруся Великова Бобева-Влахова

02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

01635 Матей Антонов Савов

01668 Милена Стефчова Каменова

02385 Мая Димитрова Йовчева-Гетова

01593 Миленка Илиева ПенковаРадонова

03831 Мая Емилова Костова-Узунова

02429 Милиана Панайотова Ценовска

03644 Милена Николаева Сабрутева

04425 Мая Емилова Моллова

00538 Милка Атанасова Белотелева

01036 Мая Желязкова ДобриковаВълчева

00094 Милка Иванова Кушева

01203 Мая Илиева Байчева-Коцева

01890 Милка Петрова Каблешкова

01163 Мая Любенова Петрова

03456 Милка Христева Чоролеева

00257 Мая Маринова Атанасова

община
Вятово

01871 Милко Иванов Митков
02596 Милко Петков Колчевски

02096 Мая Стоянова Диканарова

03135 Милчо Иванов Рачев

02264 Мая Тодорова Масларова

00151 Мими Димитрова МанчеваГерасимова

01502 Мерлина Миткова МитеваБошикьова

01517

Мими Панайотова Милева

01912 Методи Иванов Методиев

01727 Минка Костова Пойдовска

01341 Методи Иванов Николов

02961 Минко Йорданов Маринов

3

БРОЙ 5
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 3 1   
2

00540 Минчо Нетов Ненчев

00073 Надя Стаматова Стаматова

01303 Мира Данаилова Симова

02817 Надя Христова Христова

00266 Мира Христова Габрашкова

община
Кайнарджа

02200 Мирослав Алексиев Бойчев

03329 Нарцис Петрова Парашикова
00843 Наска Кръстева БоюндруковаЛюцканова

01673 Мирослав Борисов Соколов

00547 Настя Николова Радева-Цонкова

04239 Мирослав Велков Илиев

01096 Насю Тодоров Саргалиев

02351 Мирослав Георгиев Атанасов

00171 Наталия Димитрова КалчеваПеткова

03078 Мирослав Жеков Терзиев

00074 Наталия Йорданова Люцканова

02432 Мирослав Кирилов Христов
04423 Мирослав Милков Гюнелиев

01698 Наташа Димитрова Петрова

03250 Мирослав Петков Минков

02086 Невена Руменова Гашарова

02562 Мирослав Стефанов Бошнаков
01802 Мирослава Николова Шама- общини
ранова
Чепеларе,
Смолян

04393 Невина Желязкова Меракова
00863 Невяна Илиева Иванчева
01964 Неда Николаева Николова

01368 Мирослава Христова Тотева

02294 Неделчо Стоянов Карабелов

03142 Миряна Росенова Кръстева

03808 Недко Стефанов Недев

02571 Миряна Стоилова ЙордановаПетрова

02180 Недялко Иванов Бончев

00103 Митко Иванов Славчев

община
Димово

00225 Незабравка Николова Костова
03011 Нела Василева Бочукова

00170 Митко Киранов Дончев

02598 Нела Здравкова Симеонова

02127 Михаил Антонов Михайлов

03000 Нела Рачева Ковачева-Табова

00543 Михаил Иванов Стойчев

01358 Нели Иванова Тангърова

00221 Михаил Петров Богданов

02101 Нел и И ва нова Ц ве та новаСимеонова

00959 Младен Василев Велев

01726 Нели Теоклиева Бояджиева

01642 Младен Жеков Кърпачев

01254 Нелка Петрова Кирякова

03751 Младен Иванов Иванов
02185 Младен Иванов Младенов
01649 Младен Кирилов Лисичев
01866 Момчил Ангелов Стоянов
02921 Момчил Димитров Димов
03834 Момчил Милчев Симеонов
01746 Момчил Цветанов Стоилков
01279 Мориц Леон Маджар
03624 Надежда Бойкова СоколоваИванова
02159 Надежда Георгиева ФутековаХристова

община
Луковит

01867 Нелсон Макнев Ненов

община
Златица

01309 Ненчо Константинов Начев

община
Земен

03079 Никола Александров Цонков
00926 Никола Благоев Михалевски
02464 Никола Борисов Вапцаров
01329 Никола Василев Колев
04260 Никола Георгиев Георгиев
02023 Никола Георгиев Ликоманов
01037 Никола Димитров Балджиев
03119 Никола Димитров Миронски

02358 Надежда Костова Пампорова

03039 Никола Петров Николов

02118 Надя Борисова Паунова

03493 Никола Теодоров Здравков

03710 Надя Иванова Гешкова

03346 Николай Андонов Хаджимарински

02997 Надя Красимирова Сигридова

3

03374 Надя Николова Малцева

00910 Николай Божидаров Касабов

00882 Надя Савова Стефанова-Коларова

02954 Николай Василев Радков

01017

Николай Василев Вътев

С Т Р.
1

132

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 5
2

03782 Николай Васков Иванов

03469 Николай Славов Славов

01728 Николай Веселинов Куцаров

01631 Николай Стефанов Георгиев

03422 Николай Веселинов Маринов

00095 Николай Стефанов Стоянов

04217 Николай Владимиров Арсенов

02037 Николай Стефанов Цанков

00554 Николай Георгиев Маслинков

01166 Николай Стойчев Николов

02319 Николай Георгиев Стателов

03138 Николай Тодоров Христов

01260 Николай Димитров Василев

00799 Николай Тодоров Цонковски

02438 Николай Димитров Даскалов

04427 Николай Тодоров Чаталбашев

03593 Николай Димитров Симеонов

01657 Николай Тонев Ситев

01031 Николай Дончев Чолашки

04240 Николай Филипов Николов

02485 Николай Жеков Христов

00927 Николай Христов Бечев

02665 Николай Живков Тодоров

03180 Николай Христов Генов

03749 Николай Иванов Кацаров

01757

Николай Цветков Нанков

02422 Николай Иванов Колев
01217 Николай Иванов Няголов
03030 Николай Иванов Орешков
03269 Николай Иванов Симеонов
03270 Николай Иванов Христов
01097 Николай Йорданов Манолов община
Сатовча
03667 Николай Кирилов Борисов
02148 Николай Кирилов Дамов
03064 Николай Красимиров Куцаров
02192 Н и кола й К раси м и р ов Н иколчев
00844 Николай Любомиров Тулешков
02600 Николай Минчев Цанев
01426 Николай Михайлов Ангелов
03453 Николай Михайлов Гълъбов
03012 Н и кола й М и ха й лов М и ладинов
01858 Николай Михайлов Острев
01063 Николай Младенов Младенов общини
Панагюрище,
Ракитово

3

община
Криводол

00992 Николай Янчев Симеонов
00557 Николина Петрова ПавловаАлексеева
01369 Николинка Цветкова Лозанова
01344 Нина Василева Константинова-Васева
00717 Нина Георгиева Танчева
02213 Огнян Василев Георгиев
00051 Огнян Драганов Тунтев
01977 Огнян Илиев Христов
01644 Огнян Йорданов Карастоянов община
Златарица
02421 Огнян Каменов Горанов
02056 Огнян Стефанов Брънчев
00563 Огнян Тодоров Симеонов
01324 Оксана Владимировна Бала- община
банова
Любимец
01019 Оксана Степановна К нишТомова
01730 Олга Александровна Илиева
02238 Олга Всеволодова Анева

03355 Николай Нешов Атанасов

01177 Олга Петрова Дякова

00128 Николай Никифоров Меразчиев

00763 Олга Радиева Андонова

01576 Николай Николаев Баровски

02601 Олга Самуиловна Самарджиева

01853 Николай Николаев Дамов

00564 Олег Тодоров Николов

04283 Николай Николаев Истатков

01464 Олег Тонев Каразапрянов

03379 Николай Николаев Рачински

02515 Олег Христов Анзъров

02940 Николай Павлов Захов

02969 Орлин Карл Кандулков

03813 Николай Петков Салутски

00876 Орлин Маринов Неделчев

02775 Николай Русев Ташев

03851 Павел Веселинов Янчев

00762 Николай Симеонов Николов

01120 Павел Диев Станчев

БРОЙ 5
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 3 3   
2

00964 Павел Иванов Иванов

02605 Петър Василев Таков

03668 Павел Петров Попов

03801 Петър Георгиев Койнов

04449 Павел Руменов Иванов

03271 Петър Георгиев Попдимитров

03446 Павлин Бойчев Павлов

04395 Петър Георгиев Чордов

01182 Павлин Георгиев Павлов

01755

02338 Павлин Данчев Леков
02671 Павлин Илиев Иванов

Петър Димитров Червеняшки община
Бяла
Слатина

04448 Петър Иванов Бубев

01521 Павлина Желева Владова

01948 Петър Иванов Въжаров

03711 Павлина Иванова Ликоманова-Ангелова

01074 Петър Иванов Мурджев

00764 Павлина Илиева Миринчева

00154 Петър Илиев Радев

02136 Павлина Ненчева Драгомирова

03835 Петър Йорданов Мигаров
00115 Петър Кирилов Кожухаров

01460 Павлина Христова Стоянова

01024 Петър Киряков Киряков

00569 Парашкева Луканова Божкова-Димова

00267 Петър Любенов Чернинков

00059 Паруш Христов Зафиров
01020 Паскал Марков Паскалев
02517 Пенка Атанасова Тимнева
00260 Пенка Борисова Папова
01087 Пенка Василева НиколоваРайкова

3

община
Средец

01336 Петър Любомиров Футеков
03347 Петър Николаев Николов
03852 Петър Николов Матев
01723 Петър Огнянов Петров
03597 Петър Павлов Хрусанов
02181 Петър Радков Каменов

02563 Пенка Василева ПрисадашкаДимова

общини
Брусарци, Георги Дамяново

01874 Пенко Иванов Терзиев

03133 Петър Стоянов Василиев

03558 Пенчо Евгениев Пенчев

02208 Петър Стоянов Гигов

община
Калояново

00172 Петър Тодоров Петров

община
Пордим

01739 Пепа Ненкова Каджебова
03090 Перуника Кирилова МирчеваФилипова
03639 Петко Валентинов Проданов
03471 Петко Георгиев Петков
01108 Петко Димитров Гарванов
00743 Петко Жеков Йовчев
00229 Петко Иванов Костадинов
01164 Петко Иванов Прокопиев
02603 Петко Илиев Еврев
00765 Петко Илиев Петков
01343 Петко Ламбрев Петков
01193 Петко Марчев Любенов
01022 Петко Начев Симеонов
03042 Петко Русков Русев
03595 Петко Станиславов Стаменов
01560 Петко Тенев Чавдаров
01453

Петрана Михайлова Николова

00993 Петър Ангелов Буров

01658 Петър Филипов Влахов
02203 Петър Щерев Михайлов
01425 Петя Димитрова Велева
01965 Петя Димитрова Петрова
01155 Петя Димитрова Сотирова
02966 Петя Динкова Танъмова
03769 Петя Желязкова Узунова
00580 Петя Маринова Маринова
03156 Петя Милкова Миланова
01846 Петя Митева Георгиева
04450 Петя Николова Великова
02241 Петя Петрова Златарска
01473 Пею Троянов Марков
02567 Пламен Асенов Божилов
00994 Пламен Венцеславов Генчев

02604 Петър Антонов Торньов

02519 Пламен Вла димиров Герасимов

01763 Петър Борисов Софиянски

00581 Пламен Генов Генов
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01245 Радосвета Иванова Кирчева

01849 Пламен Димитров Нанов

02489 Радосвета Йорданова Едрева

01732 Пламен Димитров Пашев

03140 Радосвета Йорданова Кирова

03080 Пламен Емилов Йонков

02675 Радослав Боянов Боянов

02750 Пламен Енчев Агов

02715 Радослав Емилов Димитров

02119 Пламен Захариев Иванов

03695 Радослав Иванов Иванов

01913 Пламен Иванов Ангелов

02057 Радослав Тодоров Рашев

01662 Пламен Иванов Станчев

община
Брегово

00899 Пламен Иванов Цанев

община
Вършец

02751 Пламен Митов Петров

00230 Райка Петкова Николова
04364 Райна Йорданова Янакиева
01413

02240 Пламен Николайчов Ценов

Райна Михайлова Куманова

00589 Райна Стаменова Йончева

01243 Пламен Пенчев Кубадински

02322 Райна Стоянова Димитрова

01636 Пламен Петров Иванов

02960 Райна Христианова Трайкова

03605 Пламен Петров Петров
община
Генерал
Тошево

00584 Пламен Тончев Михайлов
00976 Пламен Тотев Маринов

03615 Радост Янева Георгиева
00766 Радостина Нейчева ЛостоваЖечева

03252 Пламен Кънчев Иванов

01230 Пламен Тодоров Петров

02416 Радост Стаменова Райновска
03330 Радостин Ангелов Капсъзов

03640 Пламен Илиев Василев
02243 Пламен Милчев Стоянов

общини Две
могили,
Иваново

02085 Ралица Бориславова Цветкова
00590 Ра лица Пет рова БараковаПопова
03167 Ралица Румянова Лозанова

01125 Ра лица Светозарова Панайотова

00174 Пламенка Георгиева Цачева- община
Агалова
Белене

03376 Ралица Стоянова Зортева

03739 Полина Стефкова Димитрова

02827 Ралица Христова Михайлова

03564 Поля Димитрова БожковаПенева

03237 Раффи Раффи Томасян

01595 Правда Стоянова Гичева

00592 Рени Иванова Ценова-Крумова

03712 Правдомира Иванова Алексиева

00877 Роберт Георгиев Алтънов
00232 Родион Николаев Петров
00233 Розалин Илиев Гьопсов

02038 Радина Стефанова Деевска

00596 Розина Павлова Червенкова

00096 Радка Банчева Черноокова

01839 Радка Ганчева Тимнева
00586 Радка Евтимова Евтимова
01558 Радка Радева Стоянова
01434 Радко Веселинов Тодоров

03716 Ралица Тодорова Демирова

01847 Рая Димитрова Кръстанова

00245 Радан Ганев Донев

01487 Радка Василева Стефанова

3

община
Брезово

02544 Росен Ангелов Иванов
02660 Росен Димитров Манчев
00898 Росен Мерджанов Петров
00942 Росен Панайотов Минков
01204 Росен Стоянов Филипов
01039 Росен Христов Недялков

01782 Радомир Танков Серафимов

02490 Росица Александрова Петрова

03118 Радомира Методиева Дамянова

02462 Росица Богданова Русанова
02417 Росица Вълкова Андреева

01144 Радосвета Георгиева Хаджиева

01967 Росица Вълкова Узунова

02786 Радосвета Зафирова Попова

02950 Росица Георгиева Загорчева

община
Ябланица
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1
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00726 Росица Георгиева Пеева-Попова

01364 Руси Кирилов Делев

00768 Росица Господинова Златанова-Милкова

00866 Руслан Иванов Стоянов

3

03162 Руси Христов Рашков
03048 Сабина Стоичкова ШушковаКостова

02160 Роси ца Д и м и т рова Вла д имирова

03306 Савина Симеонова Божинова

00598 Росица Димитрова Михайлова

01581 Сашка Иванова Куленска

03298 Росица Иванова Йорданова

03671 Сашо Поповски

00744 Росица Йорданова Йовчева

02460 Светла Августова Грънчарова

02321 Росица Йорданова Никифорова

03036 Светла Иванова Бонева
00617 Светла Иванова Радулова

01183 Росица Кътева Динева
03253 Росица Милкова Бурова

община
Гулянци

03144 Светла Иванова Трендафилова

00715 Росица Николаева Буцева

00618 Светла Калинова Тихолова

01334 Ростислав Йорданов Ненчев

01909 С ве тла Пара ш кевова Б ояджиева

02907 Румен Атанасов Русев
00864 Румен Веселинов Данговски
01469 Румен Груев Григоров

01653 Светла Стойчева Здравкова- община
Цонева
Павликени

03021 Румен Йорданов Маринов

00131 Светлана Ангелова Вълева

02097 Румен Либеров Несторов

00621 Светлана Владимирова Александрова

01132 Румен Веселинов Шекеров

00605 Румен Луканов Цонков

00152 Светлана Добрева Столинчева

02353 Румен Любенов Първанов

01454 Светлана Иванова Черкезова

02030 Румен Михайлов Галов

02435 Светлана Николаева Виденова

01305 Румен Петков Йотов

03745 Светлана Събева Джамбова

01040 Румен Славчев Цветков
03387 Румен Стефанов Стефанов

община
Пазарджик

02784 Румен Стоилов Донев

00622 Светлана Трайкова Русева
04437 Светлин Ванюхов Пеев
01492 Светлин Илиев Илев
00625 Светлин Никифоров Димитров

01561 Румен Трендафилов Дафов

01594 Светлин Тодоров Тодоров

00941 Румяна Ангелова ЗапряноваТодорова

03487 Светлина Валериева Кастелова

02027 Румяна Василева Маринова
00607 Румяна Владимирова ТановаРусева

00176 Светлозар Георгиев Лазаров

община
Оряхово

02080 Румяна Генова Статева

00727 Светлозар Горчев Рафаилов

общини
Никола
Козлево,
Венец,
Каолиново

01176

Румяна Георгиева Виячева

община
Невестино

00609 Румяна Димитрова Кутрева
02103 Румяна Димитрова Тихолова
00900 Румяна Иванова БрайноваБузева
02211 Румяна Иванова Пройкова
02413 Румяна Ненова Димитрова
00614 Румяна Николова Борисова
01378 Румяна Трайкова Пеева
00965 Румяна Цонева Калугина

00626 Светлозар Йорданов Гавазов
00728 Светлозар Стоянов Тузсузов
00633 Светломир Младенов Никодимов
00261 Светозар Иванов Панайотов
01572 Светозар Петков Петков
03532 Светослав Александров Александров
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00177 Светослав Борисов Герганов община
Червен
бряг

01556 Снежа Стойчева Георгиева

02360 Светослав Георгиев Влайков
02216 Светослав Иванов Иванов

02036 Снежанка Иванова МирчеваДобрева

03527 Светослав Николаев Арсов

03113 Снежанка Илиева Танушева

02121 Светослав Петров Ризов

00078 Снежанка Кунева Христова

02673 Светослав Петров Станиславов

00649 Снежанка Николаева Станоева-Илиева

02705 Светослав Тодоров Бачев

01041 Снежина Господинова Ортакчийска

01525 Светослава Василева Коларова

01026 Снежана Георгиева ПетроваСтоянова

00650 Снежинка Петкова БрънчеваВасилева

04451 Светослава Ди чева Щи лиянова

03225 Соня Атанасова Дросева

01569 Свилен Михайлов Добрев

01592 Соня Георгиева Попова

02934 Свилена Николова Бонева

01057 Соня Ненкова Илиева

00971 Свободна Петрова Вранчева

00740 Сотир Георгиев Камбуров

01109 Сергей Богданов Денчев

03495 София Иванова Мичева

01733 Сергей Бончев Бонев

03770 Спас Красимиров Смиленов

02653 Сергей Михайлович Киорогло

02925 Спас Малинов Ангелов

02828 Сергей Петров Осенски

01806 Спас Милушев Генов

03357 Силвия Атанасова ЛазароваПлахенборх

00892 Спиридон Александров Ганев
00654 Ставри Борисов Ставрев

01409 Силвия Божидарова СокероваМладенова

01131 Стамена Кралева Желева
03126 Станимир Димитров Димитров

00638 Силвия Георгиева Стойкова
01840 Силвия Емилова Ангелова

00178 Станимир Дичев Стойков

02346 Силвия Кирилова Попова
02753 Силвия Кирилова Робертович

01200 Станимир Петров Стамов

00776 Силвия Николаева Алексиева

02716 Станимир Христов Савов

04359 Силвия Христова Умникова

03310 Станимир Чавдаров Бурназов

02536 Симеон Борисов Симеонов
01078 Симеон Борисов Тодоров

3

община
Кочериново

04249 Симеон Георгиев Георгиев
02137 Симеон Симеонов Добрев

01701 Станислав Димит ров Икономов
02124 Станислав Иванов Визирев
01543 Станислав Николов Николов
01145

Станислав Петров Луков

01308 Симеон Христов Петков

02227 Станислава Михайлова Стефанова

01406 Симона Кирилова Стоянова

01546 Станислава Тодорова Янева

01983 Сияна Деянова Янчева

04243 Станка Ангелова Пеева

01894 Скъпидар Димитров Алексиев

00719 Станка Ламбова Скерлева

02325 Славка Иванова Николова

02620 Станка Стоянова БозаджиеваДойчинова

01892 Славка Петкова Петкова-Ор- община
манкова
Дупница

04445 Станко Желязков Мусов

00644 Славко Атанасов Палуков

00105 Станчо Цеков Веков

02269 Славчо Василев Шахпазов

02286 Стела Иванова Дулева

01819 Славчо Димитров Мерджанов

00657 Стела Трифонова Свиленска

01102 Славян Славчев Бурулянов

00658 Стеляна Тонева Желева

01669 Смела Тодорова Куюмджиева

00659 Стефан Василев Беязов

община
Пордим
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00132 Стефан Димитров Русев

03020 Събина Петрова Брънекова

03309 Стефан Димитров Димитров

03420 Сълза Димитрова Даскалова

03609 Стефан Ивайлов Нешев

00669 Сърнела Николова Докова

03414 Стефан Иванов Вълканов

02184 Танко Стефанов Серафимов

04114 Стефан Иванов Вълков

01029 Таня Гоева Гоева-Златева

02814 Стефан Илиев Михайлов

00802 Таня Добрева Йорданова-Русинова

02491 Стефан Йорданов Петков

02704 Таня Иванова Панева

03870 Стефан Маринов Цонев

02981 Таня Кирилова Костова-Георгиева

00808 Стефан Петков Стайнов
02024 Стефан Петров Гевренов

01159 Таня Мирославова Спасова

01457 Стефан Спасов Стефанов

00675 Таня Петкова Влаева

02772 Стефан Христов Попов
01893 Стефанка Панайотова Очи- община
палска
Трекляно

00179 Таня Петкова Монева
01848 Таня Стефанова Дикова

01821 Стефка Ангелова КереловаВасилева

02982 Татяна Александрова Василева

00665 Стефка Борисова Иванова

01779 Татяна Борисова ДаскаловаМитова

03509 Стефка Иванова Динева

00977 Татяна Антонова Маринова
община
Нова Загора

02986 Татяна Василева Милошова

02289 Стефка Савчева Петрова

00676 Татяна Георгиева Трендафилова

02699 Стефка Стоянова Стоянова

03331 Татяна Димчева Тихолова

00246 Стефка Цонева Донева

03087 Татяна Иванова Маринова

00667 Стефчо Василев Димитров

02341 Татяна Милкова Дюлгерова

02129 Стилиян Димитров Николов

03016 Татяна Милчева Драганинска

03723 Стилияна Христова Рачинска

01044 Татяна Николаева ГлебоваЦонкова

03508 Стиляна Валентинова Зенгилекова-Беркиева

03098 Татяна Николаева Радева

01479 Стойко Димитров Маронов

02694 Татяна Огнянова Стоева

01027 Стойко Костов Илчев

00181 Татяна Петкова Маркишка

01056 Стойчо Велинов Манов

02356 Татяна Стоянова КостадиноваСамуилова

01951 Стойчо Неделчев Делев

00236 Татяна Стоянова Михайлова

00730 Стойчо Николов Попов

01292 Татяна Стоянова Узунова

02522 Стойчо Стойчев Мотев

03157 Татяна Теофилова ДронзинБратоева

02691 Стойчо Цветилов Цветилов
03385 Стоян Георгиев Тодоров

02161 Татяна Христова Генчева

01248 Стоян Димитров Влайков
01147

01510 Татяна Цокова Пуева

Стоян Димитров Гогов

01571 Теменуга Николова Барбова

02754 Стоян Ефтимов Герзилов

01752

03672 Стоян Златков Андонов
01891 Стоян Кирилов Стоянов
00741 Стоян Костов Жечев

3

Теменужка Асенова Попова

00803 Теменужка Василева Минчева
община
Болярово

02369 Теменужка Викторова Герова
01319 Тенчо Георгиев Димов

00235 Стоян Тодоров Василиев

02087 Теодор Анатолиев Тодоров

03856 Стояна Александрова Чавдарова

00080 Теодор Велев Пеев
00182 Теодор Димитров Димитров

02183 Събин Николов Попов

02933 Теодор Желев Гогов

община
Роман
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01970 Теодор Кирилов Делев

03178 Фани Стойкова Илчева

02005 Теодор Стоянов Бойчев

02138 Фанка Иванова Дочева

00677 Теодор Цветанов Карамочев

01663 Филип Цветков Филипов

02456 Теодора Атанасова Власева
02088 Теодора Иванова Лиловска
02756 Теодора Крумова Джерманова-Кирова

01130 Филипа Димова Гугучкова

03647 Теодора Кръстева Кръстева

00686 Христина Ангелова Гецковска

01971 Теодора Панайотова Казакова

01788 Христина Георгиева Стоянова

04254 Теодора Тодорова Къналиева

01462 Христина Йорданова Христозова

02758 Теофана Кирилова Теофилова

03339 Християн Людмилов Георгиев

00678 Теофана Николова Атанасова

03104 Християн Стефанов Боров

03300 Тихомир Георгиев Вятров

02218 Христо Милчев Илиев

00237 Тихомир Иванов Стоянов

03811 Христо Бурянов Станкушев

02271 Тодор Александров Обрешков

01414

00680 Тодор Веселинов Булев

02379 Христо Вълчев Петков

03332 Тодор Владимиров Темников

03554 Христо Ганев Хаджиганчев

01065 Тодор Георгиев Сарамбелиев

00153 Христо Герасимов Драганов

03461 Тодор Делчев Запрянов

01106 Христо Гюлев Генов

01985 Тодор Димитров Грозев

03169 Христо Димитров Гинев

03302 Тодор Димитров Енчев

03648 Христо Димитров Топчиев

02079 Тодор Димов Даскалов

01801 Хрис т о Д и м и т ров Х а д ж ихристев

00940 Тодор Иванов Тодоров

Христо Венков Венков

01392 Тодор Константинов Карагьозов

03600 Христо Иванов Иванов

00682 Тодор Несторов Личев

01978 Христо Иванов Чапаров

02270 Тодор Петров Рашков

02760 Христо Маринов Христов

01754 Тодор Петров Тодоров

01744 Христо Михайлов Узунов

01330 Тодор Стефанов Байрактаров

03697 Христо Михайлов Харлов

00183 Тодор Стефанов Радулов

01738 Христо Михалев Караянков

00138 Тодор Стоев Попов

03040 Христо Наков Гюров

02186 Тодорка Станчева Русева-Дончева

03617 Христо Пенчев Пенчев

01390 Христо Иванов Лазаров

00184 Тол я Яросла вова Кос т оваНачева

01299 Христо Петков Бараков
03854 Христо Сашев Спасов

02674 Тома Богомилов Томов

03750 Христо Тодоров Пелтеков

03651 Тома Николаев Димитров
община
Момчилград

01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева

00264 Траян Иванов Георгиев

01355 Христо Христов Генчев
01192 Христо Юлиянов Христов
01814

Цанко Пейчев Русинов

00061 Цанко Петров Ташев
00186 Цанко Томов Цанков

01043 Тотка Илиева Костадинова
00185 Тошо Стефанов Станев

общини
Макреш,
Ново
село

02928 Христина Петрова Караилиева

03365 Теофана Николаева Абаджиева

01984 Томи Димитров Томов

3

община
Долни
Дъбник

02372 Цвета Кирчева Шопова-Боева
01030 Цвета Петрова Търпоманова
02041 Цветан Григоров Симеонов
03726 Цветан Димитров Цинзев

община
Девин

БРОЙ 5

ДЪРЖАВЕН

1
2
02452 Цветан Димов Василев

3

ВЕСТНИК
1
2
02625 Яна Енчева Павлова

01713 Цветан Емилов Басарев

03089 Яни Вълканов Вълканов

03830 Цветан Ивов Петров

02529 Яни Иванов Гюлев

01629 Цветан Илиев Радев

община
Сухиндол

00850 Цветан Михайлов Симеонов

02688 Яни Чавдаров Иванов
03863 Янита Димитрова Тарабанова
01075 Янка Иванова Янева

00239 Цветана Атанасова Примова
01863 Цветана Димитрова Ковачева

00707 Янка Теофилова Сачкова

00693 Цветана Йончева КосовалиеваАнгелова
02055 Цветана Цветанова Велкова

04318 Янко Георгиев Апостолов

00695 Цветанка Лазарова Разсолкова

02841 Янко Иванов Йончев

01587 Цветанка Мирчова Черкезова

01382 Янко Маринов Петров

01348 Цветелина Петрова Тодорова

03774 Янко Цветков Александров

00880 Цвети Първанов Русинов

01311 Янчо Груйчев Апостолов

03735 Цветина Александрова Цветанова
01609 Цвятко Иванов Димитров

00708 Ярослав Тодоров Рангелов
01619

Ясен Александров Нейнски

03236 Ясен Иванов Кьосев
01721 Ясен Николов Шатъров

00240 Цонко Панайотов Солаков

01737 Ясен Сергеев Катрев

00698 Чавдар Михайлов Велев

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ЕС, ЕИП И КОНФЕДЕРАЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
Име, презиме, фамилия
Обхват
на огра№
ничението
04159 Анжело Емануел Бианко

03619 Чавдар Найденов Спасов
01974 Чинка Тодорова Шишкова
02707 Шафик Махмуд Алсбей
Шинка Момчилова Недялкова

00731 Юлиана Венелинова Иванова
02494 Юлий Кирилов Фърков
02528 Юлия Антонова Малеева

03448 Димитър Кисьов

01598 Юлия Герхард Райчева
02408 Юлия Недева Железова

04339 Ж юлиен Жорж Шарл Пейребрюн
03354 Йенс Албрехт Хаберкорн

03088 Юлия Руменова Величкова

01836 Марика Коста Попова

00701 Юлиян Василев Сиромахов

04338 Мариос Диплас

01271 Юлияна Асенова ЮлияноваСтойчева
03336 Юлияна Жечкова Кирчева

03476 Петър Тодоров

02569 Юлия Методиева Илиева

03473 Пиеро Масимо Чинкуети
общини
Летница,
Угърчин

02657 Раймондо Флакомио
03358 Стилианос Георгиос Вафеас

04558 Юмюгюл Шефкъ Шефкет

03684 Франсиско Хосе Росас Фустер

01149

03457 Юрген Порш

Юри Георгиев Киряков

община
Хитрино

00706 Янко Димитров Янков

01664 Ценка Димова Джотолова

01873 Юлияна Иванова Агушева

3

00705 Янка Димитрова Димитрова

02761 Цветан Стефанов Цветков

01745

С Т Р. 1 3 9   

01100 Явор Христов Дичев

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
Име, презиме, фамилия
Обхват
на огра№
ничението
1
2
3

03519 Яна Димитрова Желязкова

02977 Айман Хамдан Хамза

03454 Юри Найденов Йорданов
01637 Юрий Георгиев Любомирски
00702 Юрий Иванов Дамянов
02624 Юрий Стойчев Стойчев
02955 Явор Велчев Янулов
02952 Явор Донков Стоев
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01257 Башир Абдуладжалил Номан
Ал-Адими

04121 Венета Стефанова Минкова

03097 Елена Ярославовна Господинова

04074 Вероника Крумова Алексиева

03517

04030 Вера Георгиева Грънчарова
04014 Веселин Белчев Василев

Ирина Алексеевна Великова

04126 Веселин Малинов Шахънов

01456 Марина Николаевна Томова

03887 Веселин Петров Рангелов

04286 Михаил Юриевич Узунов

03914 Веселин Янков Хаджиев

03095 Олга Петровна Страфърд

03963 Веселина Иванова Кирова

02853 Омар Абу Алнасер

03942 Веселина Костова Калайкова

02652 Сергей Маринов Маринов

03975 Виктор Димитров Шонев

00670 Тамара Николаевна Александрова

04021 Виктория Георгиева Ружева

02654 Фарид Пактиавал

04059 Виолета Ваньова Ставрова

01244 Хасун Алауи Хасун

03891 Владимир Цондев Щилиянов

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

04396 Вяра Димитрова Армутлиева

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04180 Александър Борисов Шопов
03907 Александър Любенов Александров
04163 Александър Петров Недев
03909 Анета Михайлова ЗдравковаВутова

Обхват
на ограничението

04055 Галина Атанасова Стоянова
04037 Галина Георгиева Николова
04165 Галина Иванчева Янчева
03915 Галина Христова Рачева
03945 Ганчо Иванов Бакалов
04213 Георги Любомиров Шебов
03995 Георги Рачев Радославов
03885 Даниела Климентова Хараламбиева
03952 Даниела Лазарова Нешева
03936 Даниела Николова Димитрова

03951 Ани Иванова Цонинска

03902 Даниела Петрова Гинчева

04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова

03932 Даниела Станиславова Серафимова

04101 Анна Стоянова Бакалова

03910 Деница Георгиева Мишева

04128 Анриета Генчева Георгиева
04005 Антоанета Петрова Йорданова

04137 Деница Маринчева ТопчиеваДенева

03928 Асен Петров Илиев

04120 Деница Стефанова Минкова

04026 Атанас Петров Стоянов

04211 Десислава Веселинова Вълева

03881 Биляна Иванова Иванова

04071 Десислава Георгиева Кашкавалджиева

04366 Бистра Радославова Василева
04212 Борислава Любомирова Григорова

04133 Десислава Иванова Данчева

03982 Боряна Артинова Татеосова
03969 Боряна Христова Дончева

03980 Димитринка Иванова Берберова

04136 Валентин Владов Благоев

04397 Димитър Иванов Гонгалов

04047 Валентин Георгиев Уруков

01283 Димо Михалев Димов

03960 Ваня Димитрова Кирилова

03879 Донка Михайлова Диловска

03974 Ваня Младенова Иванова

04084 Драгомир Младенов А постолов

04105 Васил Димитров Найденов

04024 Диана Стоянова Чолакова

03878 Васил Стефанов Василев

04341 Драгомир Славчев Андонов

03953 Веляна Константинова Найденова

04020 Евелина Веселинова Пилукова

03900 Ева Илиева Нешева-Кръстева

3

БРОЙ 5
1

ДЪРЖАВЕН
2

04198 Елена Иванова Желева-Богданова
03965 Елица Данаилова Христова
04421 Емил Александров Димитров
04199 Емил Мирчев Первазов
03892 Емил Николов Галев
04016 Емил Юлиянов Георгиев
03926 Емилиян Христов Димов
04044 Жечка Петрова Георгиева
03911 Живко Борисов Антов
04034 Заприн Здравков Влаев
03935 Зорка Андонова Лилова
04027 Зорка Кирова Вълкова

3

ВЕСТНИК
1

С Т Р. 1 4 1   
2

04019 Любомир Игнатов Петров
03988 Любомир Тодоров Иванов
03917 Мариана Евгениева Чакърова
03993 Марин Радославов Койнов
04100 Марина Жекова Матева
04010 Мария Борисова Михайлова
03955 Мария Иванова Узунова
03912 Мария Илиева Генова
04291 Мария Петкова Грозева
04138 Мария Райкова Грънчарова
04208 Марияна Георгиева Йорданова
03984 Маруся Йорданова Нокова

04011 Ивайло Димитров Мизов

03981 Ма я Георг иева Чолева-Чакърова

03883 Ивайло Свиленов Гогов

04073 Мая Йорданова Томова

04455 Иван Цветков Узунов

04169 Мая Милчева Ангелова-Крълева

04103 Ивелина Бориславова Радилова

03970 Миглена Василева Карамочева

03903 Ивелина Йолова Йотова

04127 Милен Динков Сариев

03905 Иглика Недялкова Минчева

04495 Милена Григорова Тренин

04076 Илия Рангелов Керкенезов

03886 Милена Иванова Кюркиева

04003 Илияна Владимирова Петрова

03906 Милена Йорданова Иванова

04174

04367 Мина Петрова Янакиева

Илона Стоянова Коцопулос

03949 Ирена Иванова Пелова-Александрова

04096 Мирела Йорданова Димитрова-Дуйар

03894 Ирена Красимирова Йорданова

03899 Мирослава Гунева Николова

04140 Ирина Начкова Йорданова
04022 Ирина Стефанова Генова

04046 Митко Грозев Грозев
04141

Митко Иванов Начев

03991 Йоланта Пейчева Чолакова

04173 Надежда Николаева Харизанова-Панталеева

03916 Йорданка Дойчева Гецова

03924 Надежда Петрова Папазова

03966 К а линка Георгиева Даракчиева

03978 Надя Емилова Попова

04251 Калинка Павлова Павлова

04052 Надя Станиславова Делчева

03958 Катя Иванова Цветкова

03890 Наталия Бориславова Борисова

03908 Катя Михайлова Такова

03962 Нели Христова Димитрова

04041 Катя Стефанова Николова

04054 Николай Георгиев Михайлов

03989 Константин Николов
Услийски

04056 Николина Николова Савова

04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова

04186 Нина Цветкова Стефанова

04134 Нина Тодорова Ангелова

03929 Красина Георгиева Цекова

03919 Нинко Маринов Христов

03999 Кристина Димитрова Андреева

04049 Павлина Ва лен т инова Николова

04139 Лидия Христова Христова

04131 Пенчо Кръстев Добрев

04053 Лилияна Николова Георгиева

04252 Петко Михайлов Бонев

04031 Лиляна Христова Данаилова

04183 Петя Димитрова Нановска

04182 Любен Петров Божков

04099 Петя Костадинова Гроздева

04095 Любима Димитрова Карачева

04497 Пламен Антонов Ненов

3
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03996 Радка Ангелова Якимова

04184 Христо Недялков Недялков

04210 Радка Грудева Тодорова

04556 Цанко Василев Коцев

03933 Ралица Николаева Павлова

04129 Цветан Лозанов Иванов

03947 Рая Йорданова Бисерова-Бакалова

04172 Цветослав Богданов Толев

03882 Рая Любенова Борисова
04175 Регина Николаева Лазарова
03956 Росен Ангелов Гурков
03948 Росица Петрова Петрова
03934 Росица Христова Сиракова

03968 Ценка Пенкова Кунева
ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04060 Румен Димитров Низамов
04032 Румяна Илиева Тодорова
04453 Сава Тодоров Караманолов
03992 Саша Светлозарова Рулинска
03901 Светла Огнянова Маркова
04082 Светлана Викторовна А нисимова
04089 Свобода Константинова Джелебова
04017 Силвия Петрова Дряновска
03889 Снежана Ивайлова Петрова
04045 Снежинка Димитрова Христова
04135 Снежка Асенова Каратотева
03937 Соника Любомирова Дертлийска
04087 Соня Христова Христева-Петкова
03923 С т а н и м и р Хрис т ов Ша ламанов
04454 Станислава Славомирова Голомехова
03884 Станка Дочева Ешкенази
03895 Стефан Василев Стефанов
03986 Стефка Ангелова Ангелова
04057 Стефка Тодорова Станчева
04153 Стоя Тодорова Иванова
03939 Стоян Йорданов Йорданов
03898 Стоянка Недкова Гигова
04151 Тачо Григоров Пеев
04145 Теодора Николова Бонева
04332 Тихомир Атанасов Йорданов
04002 Тодор Руменов Каменов
04039 Тодор Славчев Добрев
04227 Тодорка Иванова Русева
03893 Фани Светославова Ичева
04015 Христина Стефанова Киримидчиева
04077 Хрис т о Д и м и т ров Трен дафилов

3

Обхват
на ограничението

04119 Атанас Савов Маламов
04498 Бойко Минчев Кермекчиев
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1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
2.1. Филология (алтайска и корейска литература
и култура) – един; 2.1. Филология (френска литература) – един; 1.3. Педагогика на обучението
по литература (методика на обучението по литература – ученето и преподаването на литературата) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки (информатика: софтуерни технологии – софтуерни процеси) – един; 4.6. Информатика и
компютърни науки (информатика – приложение
на ИКТ в образованието, обработка на знания
в цифрови библиотеки и системи за електронно
обучение) – един; 1.3. Педагогика на обучението
по математика (теория и методика за решаване
на задачи по математика) – един; 1.3. Педагогика
на обучението по математика (оценъчно-диагностични изследвания на обучението по математика) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки
(информатика: софтуерни технологии – анализ и
проектиране) – един; 4.5. Математика (алгебра и
теория на числата) – един; доценти по: 2.1. Филология (езикознание с английски език) – един;
4.4. Науки за земята (геология и проучване на
полезните изкопаеми – нефтена геология) – един;
главни асистенти по: 4.2. Химически науки (физикохимия – биофизикохимия) – един; 4.5. Математика (математическа логика) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34.
209
65. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7 Архитектура, строителство
и геодезия за: доцент по научна специалност Земна
основа, фундиране и подземно строителство (земна
механика и фундиране) към катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца; главен асистент
по научна специалност Обща, висша и приложна
геодезия (приложна геодезия) към катедра „Приложна геодезия“ – един, със срок 2 месеца; доцент
в област на висше образование 4. Природни нау-
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ки, математика и информатика, професионално
направление 4.5 Математика, научна специалност
Геометрия и топология (дескриптивна геометрия)
към катедра „Дескриптивна геометрия“ – един,
със срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Христо Смирненски 1,
сграда „Ректорат“, стая № 224, тел. 02 963-52-45,
вътр. 419 и 449.
208
8. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за доцент в научна област 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(вероятности и статистика) със срок 3 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. в Обща канцелария на ЛТУ,
стая № 6, партер, бул. Кл. Охридски 10, София.
159
1. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за професор по професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Диференциални
уравнения“ за нуждите на катедра „Математика,
физика и химия“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
246
13. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за прием по
образователно-научна специалност „Доктор“ по
държавна поръчка по следните акредитирани
специалности:
Специалност

Форма на
обучение
редовна

задочна

1. Технология на биологично
активните вещества (вкл.
ензими, хормони, белтъци);
шифър 02.11.11

1

-

2. Технология на силикатите, свързващите вещества и
труднотопимите неметални
материали; шифър 02.10.12

3

3

3. Химия на високомолекулните съединения; шифър
01.05.06

2

-

4. Технология за пречистване на водите; шифър 02.2.22

3

1

5. Организация и управле2
ние на производството
(индустрия); шифър 05.02.21
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к-с
Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 112, тел.
056 858 294; 056 880 235.
185
8. – Европейският политехнически университет обявява конкурси за: професор по статико-динамичен анализ на строителни конструкции – професионално направление 5.7. „Архитек-
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тура, строителство и геодезия“ със срок 2 месеца
(Изискване към кандидата е да владее и да може
да преподава на английски език.); доцент по
технология на строителството – професионално
направление 5.7. „Архитектура, строителство и
геодезия“ (Изискване към кандидата е да владее и
да може да преподава на английски език.) със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите за кандидатстване се подават в офис
„Развитие на академичния състав“ на Европейския политехнически университет – Перник, п.к.
2300, ул. Св. св. Кирил и Методий 23, тел. (+359)
76 600 773, факс (+359) 76 605 207.
280
3. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за: професор по професионално направление 7.1.
Медицина за Факултет по медицина по 01.06.17
физиология на животните и човека – един, за
Катедрата по физиология и патофизиология,
УНС по физиология; доценти по професионално направление 7.1. Медицина за Факултет по
медицина по: 03.01.41 неврохирургия – един, за
Катедрата по неврохирургия и УНГ болести, УНС
по неврохирургия и Отделение по неврохирургия
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; 03.01.42
урология – един, за Катедрата по хирургични
болести, У НС по у рология и К линиката по
урология към МБАЛ „Св. Анна – Варна“ – АД,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
университета, ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая
416, тел. 052/677-034 и 052/677-033.
84
66. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите
на Катедрата по ортопедия и травматология на
база Клиника по ортопедия и травматология на
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1527, ул. Бяло
море 8, при секретарката на клиниката, тел. 02
9432312; 02 943582 и факс: 02 9432120.
305
67. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси
в Катедра по вътрешни болести за: професор и
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност
„Гастроентерология“ на база Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и
двама професори в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Кардиология“ на база Клиника по кардиология на УМБАЛ „Александровска“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София, бул. Г. Софийски
1, канцелария на Катедра по вътрешни болести,
тел. 02/923 02 27.
306
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68. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално на правление 4.1. Физически
науки и научна специалност „Медицинска физика“ за нуждите на Катедрата по медицинска
физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки – София 1431, ул. Здраве 2, ет. 4, стая
414, тел. 02 9541372.
307
69. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление
7.1. „Медицина“ и научна специалност „Медицинска психология“ за нуждите на Катедрата по
психиатрия на база Клиника по детска психиатрия
„Св. Никола“, УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в канцеларията на Клиника по психиатрия, София, бул. Г.
Софийски 1, тел. 02/923 04 79.
308
70. – Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурси за
двама доценти в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология
(вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ за
Катедрата по образна диагностика – един на база
Клиника по образна диагностика на УМБАЛ
„Александровска“ и един на база Отделение по образна диагностика на СБАЛССЗ „Св. Екатерина“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки в секретариата
на Катедрата по образна диагностика, УМБАЛ
„Александровска“, София, бул. Г. Софийски 1, от
8 до 14 ч., тел. 02 9230 348.
309
1. – Фармацевтичният факултет на Медицинския университет – София, обявява конкурси в
област на висше образование 7. „Здравеопазване
и спорт“ по професионално направление 7.3.
„Фармация“ за: професори по: научна специалност
„Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра
„Фармацевтична химия“ – един; научна специалност „Аналитична химия“ за нуждите на катедра
„Химия“ – един; доцент по научна специалност
„Фармакогнозия и фитохимия“ за нуждите на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична ботаника“,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, 1000 София, ул. Дунав 2, стая 125. За
справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
130
48. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за професор по 02.17.09 териториално и ландшафтно
устройство и градоустройство със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, София 1373, ул.
Суходолска 175, тел. 80 29 122, 80 29 190.
245

ВЕСТНИК

БРОЙ 5

18. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално
направление 5.2. „Електротехника, електроника
и автоматика“ („Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта“) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т.
Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
129
79. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти в
област на висше образование 5. „Технически
науки“, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия: „Земна основа,
фундиране и подземно строителство“ – 1 бр.
редовна, 1 бр. задочна; „Технология и механизация на строителното производство“ – 1 бр.
редовна; „Строителни материали и изделия и
технология на производството им“ – 1 бр. задочна; „Проектиране, строителство и поддържане
на автомобилни пътища и съоръжения“ – 1 бр.
задочна; „Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения“ – 1 бр.
редовна, 2 бр. задочна, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома
за магистър или нотариално заверено копие и
приложението към нея; медицинско свидетелство; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако
има такива; копие от документ за гражданство;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса
за кандидатстване. Документите се подават във
ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул.
Гео Милев 158, тел. 9709-209.
313
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за професор по 02.22.01 екология
и опазване на екосистемите за нуждите на секция
„Функционална екология и биоресурси на морски
и крайбрежни екосистеми“ със срок за подаване
на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и
документите по конкурса са публикувани на сайта
на института: http://www.iber.bas.bg. Справки – при
научния секретар на ИБЕИ доц. д-р Снежана Грозева (тел. 0884/606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.
bas.bg). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
211
3. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурси
за професори по: 05.11.01 социология, област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1
Социология, антропология и науки за културата – един; 05.06.05 педагогическа и възрастова
психология, област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/ 870 32 17.
228
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9. – Институтът по системно инженерство
и роботика – БАН, София, обявява конкурс за
професор по професионално направление 5.2.
ТН Електротехника, електроника и автоматика
(Сензорни елементи и устройства за магнитно
поле) за секция „САИТ“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2,
стая 406, тел. 02/873 26 14.
131
8. – Институтът по мелиорации и механизация към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за професор по 02.18.01 механизация и електрификация на растениевъдството
в професионално направление 5.1. машинно инженерство със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
210
53. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на
недвижимите имоти на урбанизираната територия на с. Влахи, община Кресна, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград.
128
10. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през декември 2011 г. са продадени следните
общински обекти: 1. техническо помещение
№ 5, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, продадено на Таня Любомирова
Касабова-Костадинова за 15 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. сграда с терен ПИ
№ 641, ул. Проф. Иван Георгов 7 (бивша ул. Цветан
Антов), обособена част от „Софинвест“ – ЕООД,
продадени на „Кодика“ – ООД, представлявано
от Костадин Димитров Кайнов, за 675 000 лв.,
върху които е начислен ДДС в размер 23 490 лв.;
общата сума по договора възлиза на 698 490 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 3. сгради с терен,
ул. Първа българска армия 18, общински нежилищен имот, стопаписван от район „Сердика“,
продадени на „Енев“ – ООД, представлявано от
Енчо Димитров Енев, за 1 080 000 лв. 54,62 %
от сделката се облага с ДДС и върху достигната на търга цена е начислен ДДС в размер
117 979,20 лв.; общата сума по договора възлиза
на 1 197 979,20 лв., изплатени изцяло от купувача;
4. помещение към трафопост, ж.к. Младост 1,
до бл. 80 и бл. 84, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, продадено
на ДЗЗД „Проектум“, представлявано от Тодор
Тодоров Ялъмов, за 29 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 5. помещение – магазин към
трафопост, ул. Железопътна, пред читалището,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Сердика“, продадено на Павлина Димитрова
Мицева, съвместно с Радка Иванова Петрова,
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за 27 000 лв., изплатени изцяло от купувачите;
сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
6. помещение към трафопост, ж.к. Хиподрума,
до бл. 139, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“, продадено на ЕТ
„Дегея – Здравко Светославов“, представляван
от Здравко Димитров Светославов, за 6000 лв.,
изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 7. ателие № 3,
ж.к. Зона Б-18, бл. 5, партер, обособена част от
„Софинвест“ – ЕООД, продадено на Явор Василев Велчевски за 50 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 8. сграда – ресторант „Горски дом“,
Природен парк „Витоша“, м. Алеко, обособена
част от „Спортна София – 2000“ – ЕАД, продадени на „Гео Адвайзърс България“ – ЕООД,
представлявано от Георги Людмилов Тренчев, за
323 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
9. помещение № 5 (магазин № 5), ул. Владимир
Минков – Лотко, бл. 6, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Слатина“, продадено
на Цветан Огнянов Василев, за 20 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
227
22. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Изграждане на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – главни
канализационни колектори и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи в трасетата им“,
който е изложен в райони „Люлин“ и „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез район „Люлин“ и
район „Банкя“.
212
29. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен
проект за изграждане на обект: „Оптична кабелна
линия на „Оптик ком“ – ООД, с. Марково – гр.
Смолян“, подобект „с. Марково – с. Здравец“, за
частта от трасето, преминаващо през територията
на община Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка
в Информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
196
69. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план на
обект: „Външен водопровод“ за ПИ 030028 и ПИ
032005 по КВС на с. Черни връх, община Камено.
Трасето на водопровода засяга общински полски
пътища и общински асфалтов път – Полски извор – Черни връх. Проектът е изложен в сградата
на дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция „УТАБ“, Община Камено,
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
199
1. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Изместване
на водопровод от РШ „Раднево“ до ТЕЦ 2 в района
на микроязовир „Пет могили“ в имоти № 000408,
000303 и 000367 по КВС на землището на с. Пет
могили, община Нова Загора“. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
198
14. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-09595 от 28.11.2011 г. е одобрен работният проект и е
издадено Разрешение за строеж № 1 от 06.01.2012 г.
за обект от техническата инфраструктура: Работен
проект на обект: Газоснабдяване на общини Мъглиж, Николаево, Гурково, област Стара Загора,
подобекти: Разпределителен газопровод ТТР-20В.3
извън границата на урбанизираната територия
на община Гурково; Разпределителен газопровод
ТТР-20В.2 извън границата на урбанизираната
територия на община Николаево; Разпределителен газопровод ТТР-20В.1 извън границата на
урбанизираната територия на община Мъглиж, с
възложител „Ситигаз България“ – ЕАД, София,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Адам Мицкевич 4. Обектът е втора категория
съгласно ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 6 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. ПУП – парцеларният план на обект
„Газоснабдяване на общини Мъглиж, Николаево,
Гурково, област Стара Загора“ е одобрен със Заповед № РД-09-485 от 16.09.2011 г. на областния
управител на област Стара Загора. Заповедта
за одобряване и разрешението за строеж могат
да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ, като жалбите
се подават чрез областния управител на област
Стара Загора до Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването им в „Държавен вестник“.
197
54. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава на заинтересованите лица, че в Община
Шумен, стая 340, е изложен предварителен проект
за специализирани план-схеми по чл. 108, ал. 2
ЗУТ за участъците в урбанизираната територия
на гр. Шумен и проект на ПУП – парцеларни
планове по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъците
извън урбанизираната територия на гр. Шумен
за канална и водопроводна мрежа по проекта
„Подобряване на водния цикъл на гр. Шумен – ІІ
етап“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възраженията по проекта могат да се правят в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
200
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31. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
и 12 ЗУТ обявява, че във връзка с разрешение
на министъра на регионалното развитие и благо
устройството, изразено в писмо изх. № АУ 10-44 от
15.12.2011 г. до председателя на управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“, е изработен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“ Обходен път на гр. Ямбол юг – ново от
км 146+594,69 до км 148+890,35“. Проектът за
ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община
Ямбол, стая 302. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
(в частта му на територията на община Ямбол) до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
289

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на чл. 8,
ал. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 14.Х.2010 г. за
специфичните изисквания за директни доставки
на малки количества суровини и храни от животински произход, в сила от 26.10.2010 г., издадена
от Министерството на земеделието и храните,
от „Сюприйм инвест“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Угърчин, ул. Баба Тонка
18, чрез управителя Александър Владимирович
Баранов, по което е образувано адм.д. № 16135/2011
по описа на Върховния административен съд, І
колегия, VІІІ отделение, насрочено за 11.09.2012 г.
в 11 ч., 1-ва зала.
244
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Вирджиния Ер Ен“ – ЕООД, и от Румяна Иванова
Сергиева-Димитрова на Критерии за оценка
на съдържание, което е неблагоприятно или
създава опасност от увреждане на физическото,
психическото, нравственото и/или социалното
развитие на децата, приети с Решение № 234 от
25.10.2011 г. на Съвета за електронни медии на
основание чл. 32, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 32,
ал. 5 от Закона за радиото и телевизията, по което
е образувано адм. д. № 16183/2011 по описа на
Върховния административен съд.
297
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Търговскологистичен комплекс Г.О.“ – АД, със седалище и
адрес на управление Горна Оряховица, бул. Македония 66, против разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цените на услугите в община
Горна Оряховица съгласно чл. 9 ЗМДТ, приета с
Решение № 965 от протокол № 59 от 30.01.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица,
изменен с Решение № 755 от протокол № 65 от
27.01.2011 г. от заседание на Общинския съвет – гр.
Горна Оряховица, за което е образувано адм.
дело № 1212/2011 по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 03.02.2012 г. от 9,30 ч.
282
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Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на чл. 12, ал. 1,
т. 6, чл. 14, ал. 1, т. 6, чл. 37, ал. 2, чл. 45, ал. 3,
чл. 46, ал. 3, чл. 22, т. 5 във връзка с чл. 27 – 28,
чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Перник,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и на Решение
№ 28 от протокол № 4 от 14.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Перник, в частта му, с която са
приети разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 6, чл. 14,
ал. 1, т. 6, чл. 37, ал. 2, чл. 45, ал. 3, чл. 46, ал. 3,
чл. 22, т. 5 във връзка с чл. 27 – 28, чл. 101, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Перник, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм.д. № 483/2011 по
описа на Административния съд – Перник.
281
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по адм.д.
№ 3016 по описа на съда за 2011 г. е постъпило
оспорване от Спас Здравков Димитров и Стефка
Веселинова Димитрова (УПИ VІІІ, кв. 2) – с.
Белащица, ул. Липа 36, адрес за кореспонденция – Пловдив, ул. Мусала 7, ап. 9, против Заповед № 577 от 12.09.2011 г. на кмета на Община
„Родопи“, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на
кв. 2, вилна зона Белащица, като се обособява
нов УПИ за вилно застрояване № LXXІ-6 по
червени и сини линии и надписи. Предвижда
се ново вилно застрояване в новообразувания
УПИ с Н до 7 м, на 5 м от уличната регулация,
на 10,5 м от вилната сграда в УПИ VІІІ и на
6,5 м от границата с УПИ ІХ, определено от
ограничителните линии на застрояване с червен
пунктир. Определя се устройствена зона „Ов“ с
показатели, указани в матрицата със син цвят.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до АС – Пловдив, по номера на адм.дело, което
следва да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя.
Със заявлението по ал. 4 е недопустимо да се
правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
Делото е насрочено за 22.02.2012 г., 9 ч.
201
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Наредба № 16
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за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Русе, приета на основание чл. 22, ал. 1 във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 9 ЗМДТ,
чл. 6, ал. 2 ЗМДТ с Решение № 891 по протокол
№ 68 от 28.03.2003 г. на Общинския съвет – гр.
Русе, с последно изменение – с Решение № 1321
по протокол № 638 от 16.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Русе, по което оспорване е образувано
адм. дело № 554/2011 по описа на Административния съд – Русе, 4-ти състав, насрочено за
15.02.2012 г. от 10 ч. Оспорваща страна по делото
е: Сдружение с нестопанска цел в обществена
полза „Гражданска инициатива Справедливост“
с адрес на управление София, бул. Евлоги Георгиев 147, ет. 1, представлявано от председателя
на управителния съвет Иван Тодоров Груйкин, с
адрес София, ул. Алабин 40, ет. 2.
217
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм.д. № 369/2011 по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 15.02.2012 г. от
13,30 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 40,
ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Сливен в частта относно „ново застрояване върху имота“ и „правото на строеж“.
216
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 436/2011 по оспорването на Потребителна кооперация „Устово“ срещу Заповед № 88
от 20.09.2011 г. на кмета на Община Смолян, с
която е одобрено изменение на подробния устройствен план – план за регулация в кв. 29 по
плана на гр. Смолян, кв. Устово; изменение на
уличната и дворищната регулация между УПИ
І – комплексно жилищно строителство, УПИ
ІІ-742, УПИ ІІІ-740 и УПИ ІV-738, като УПИ ІІ742 е по имотни граници; отпада предвиденото
застрояване в УПИ ІІ-742 и УПИ ІІІ-740 в кв. 29
по кафяво и червено нанесеното на приложената
към заповедта скица и план за застрояване. Съдът
уведомява заинтересованите лица, че в срок
един месец от обнародване на това съобщение в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление
в Административния съд – Смолян, което да отговаря на изискванията на чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ, за конституирането им като ответници в
съдебното производство. Административно дело
№ 436/2011 е насрочено за 28.02.2012 г. от 15 ч.
236
Административният съд – София област, 2-ри
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.дело № 1010/2011 по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 02.03.2012 г. от 09,45 ч. и по което предмет
на оспорване е Решение № 2051 от 09.09.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Самоков, с което е
одобрен подробният устройствен план – план за
регулация и застрояване на к.к. Белчин бани,
община Самоков, в частта му: имот пл. № 90 в
кв. 8; имот № 269, парцел Х в кв. 10; имот пл.
№ 344 в кв. 6 и имот 326, 327 в кв. Уведомяват
се заинтересованите лица, че могат да се конституират като ответници в едномесечен срок

С Т Р.

148

ДЪРЖАВЕН

от деня на обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда.
237
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е образувано административно дело
№ 994/2011 по жалба на Ангел Борисов Бонев от
София, ж. к. Младост, бл. 32, вх. 8, ет. 5 срещу
Решение № 2051 от 09.09.2011 г. на ОбС – гр.
Самоков, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на к.к.
Белчин бани, община Самоков, по отношение на
имот с пл. № 106 в кв. 2 по плана на с. Белчин
бани. Уведомяват се заинтересованите страни,
че могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от деня на
обнародването на това съобщение в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5
ЗУТ. Делото е насрочено за 02.03.2012 г. от 9,30 ч.
238
Бургаският районен съд, ХХ граждански състав, призовава Оксана Олександривна Морозюк,  
без регистриран постоянен адрес, да се яви в съда
на 20.02.2012 г. в 13,30 ч. като ответница по гр. дело
№ 7269/2011, заведено от Антон Калудов Тодоров,
с адрес: Бургас, ж.к. Лазур, бл. 68, ет. 12, ап. 45,
за иск за развод по чл. 49 СК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото  
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
283
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
XII състав, уведомява Аболфазл Гадери, роден
на 30.03.1967 г. в Техеран, гражданин на Иран,
сега с неизвестен адрес, че има качеството на
ответник по гр.д. № 6065/2011, образувано по
предявен от Елеонора Минчева Енчева иск за
развод, като му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може
да се яви в канцеларията на ДРС за връчване на
исковата молба и приложенията към нея ведно
с разпореждането по чл. 131 ГПК.
215
Районният съд – гр. Дупница, гр. колегия,
IX състав, призовава Галина Христова Гогова
с последен адрес област Кюстендил, община
Кюстендил, с. Шишковци, ул. Митко Палаузов
10, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 09.03.2012 г. в 11 ч. като ответница по гр.д.
№ 957/2008, заведено от Смилен Б. Йорданов и
Анастасийка С. Йорданова. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
165
Районният съд – гр. Дупница, гр. колегия, ІХ
състав, призовава Михаил Илиев Михайлов с
последен адрес гр. Дупница, област Кюстендил,
ул. Акад. Петър Динеков 12, подн. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.03.3012 г. в
11 ч. като ответник по гр.д. № 957/2008, заведено
от Смилен Б. Йорданов и Анастасийка С. Йорданова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
166
Районният съд – гр. Дупница, гр. колегия,
IX състав, призовава Климент Илиев Петров с
последен адрес област Кюстендил, гр. Дупница,
ул. Акад. Петър Динеков 12, подн. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 09.03.2012 г. в
11 ч. като ответник по гр.д. № 957/2008, заведено
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от Смилен Б. Йорданов и Анастасийка С. Йорданова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
167
Районният съд – гр. Дупница, гр. колегия, ІХ
състав, призовава Цветанка Величкова Василева
с последен адрес гр. Дупница, област Кюстендил,
ул. Евтим Трайчев 44, подн. А, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 9.03.3012 г. в 11 ч. като
ответница по гр.д. № 957/2008, заведено от Смилен Б. Йорданов и Анастасийка С. Йорданова.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
168
Районният съд – гр. Исперих, гр. колегия, призовава Джафер Мехмед Ахмед с последен адрес
област Разград, гр. Исперих, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 15.02.2012 г. в 9,15 ч.
като ответник по гр. д. № 979/2011 за връчване на
книжа, заведено от Фикрет М. Ахмед, Себахтин
А. Нух, Орхан А. Хюсеин, Бейхан А. Халилова,
Юмер К. Хюсеинов, Мюмюне К. Мехмед. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
239
Омуртагският районен съд съобщава на Гюлхан Исмаилова Хюсеинова с постоянен адрес в с.
Плъстина, община Омуртаг, ул. Република 16, с
неизвестен адрес в Република Турция, че срещу
нея е заведено гр. д. № 639/2011 по описа на съда
от Джемил Мехмедеминов Хюсеинов с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК. Указва на Гюлхан
Исмаилова Хюсеинова, че следва в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ да се яви в РС – Омуртаг,
за получаване на преписи от исковата молба
и приложенията към нея, като при неявяване
в указания срок съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК на
разноски на ищеца.
214
ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение в
частна полза „Съюз на вестникарите и разпространителите на печатни издания“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1
от устава на сдружението свиква по своя инициатива извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 17.02.2012 г. в 14 ч. в седалището на съюза в София, пл. Народно събрание
4, Грандхотел „Радисън САС“, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
нови членове на съюза; проект за решение – ОС
приема предложените нови членове на съюза;
2. промяна на адреса на управление на съюза;
проект за решение – ОС приема направеното
предложение за промяна на адреса на управление
на съюза; 3. промяна в наименованието на съюза;
проект за решение – ОС приема направеното
предложение за промяна в наименованието на
съюза; 4. промяна в устава на съюза; проект за
решение – ОС приема направеното предложение за промяна в устава на съюза; 5. промени
в органите на управление на съюза; проект за
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решение – ОС приема направените предложения за промени в органите на управление на
съюза; 6. разни. Материалите по въпросите от
дневния ред ще са на разположение на всеки
член на сдружението от деня на обнародване
на поканата за свикване на общото събрание в
„Държавен вестник“.
243
10. – Управителният съвет на Българския
антарктически институт, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовното общо събрание
на 23.02.2012 г. в 17 ч. в 277 аудитория на ректората на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ (северно крило) при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет; 2. приемане
на финансовия отчет; 3. приемане на плана и
бюджета за следващата година; 4. разни.
13557
23. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българско научно стоматологично дружество“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
24.02.2012 г. в 14 ч. в София, ул. Св. Георги Софийски 1, Медицински университет, Факултет
по дентална медицина, I аудитория, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
изтеклия период и насоки за бъдещата дейност
на сдружение „Българско научно стоматологично
дружество“; 2. избор на председател и членове
на управителния съвет на сдружението; 3. прием
на нови членове на сдружението; 4. промени в
устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
13511
20. – Управителният съвет на сдружение
„Български алианс за кръводаряване“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от
17.12.2011 г. свиква общо събрание на 25.02.2012 г.
в 13 ч. в София, ул. Триадица 5Б, ет. 1, офис 129,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2011 г.; 2. финансов отчет на
сдружението за 2011 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2012 г.; 4. обсъждане и приемане на програма за развитие на сдружението
за 2012 г.; 5. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на БАК при липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред, ако
на него присъстват минимум трима членовеучредители.
13652
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство
„Свети Мина“ при 93-та Целодневна детска градина – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
27.02.2012 г. в 17,30 ч. на адрес: София, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев 30, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане доклад-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2011 г.;
проект за решение – ОС приема доклада-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2011 г.;
2. приемане бюджет и годишна програма за
дейността на сдружението за 2012 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
бюджет и годишна програма на сдружението за
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2012 г.; 3. обсъждане и приемане на предложение за
промени в състава на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема предложението на УС
за промени в състава на управителния съвет; 4.
разни. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Капитан Тодор Ночев 30, всеки работен ден
от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 18,30 ч. независимо от
броя членове на сдружението, регистрирали се
за участие в общото събрание.
13620
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ви енд Джи – Тим“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 27.02.2012 г.
в 11 ч. на адреса на управление на сдружението:
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 180, вх. Б, ет. 2, ап. 21, извънредно общо събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. вземане на решение за изключване на членове
от общото събрание и от управителния съвет; 2.
вземане на решение за приемане на нови членове
в общото събрание и управителния съвет; избор
на нов председател на управителния съвет; 3.
смяна на седалището на сдружението.
144
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фолклорен хор „Елица“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 28.02.2012 г. в 17,30 ч. в София, в
залата на Министерството на здравеопазването,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за сезон 2010/2011 г.; 2. отчет за
финансовото състояние; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 18,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
249
Михаил Петков Бозаров – ликвидатор на
Националната асоциация на българските картофопроизводители (НАБК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на асоциацията на 28.02.2012 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. 2, ап. 5, при следния
дневен ред: 1. приемане на баланса на НАБК в
ликвидация към датата на приключване на ликвидацията и пояснителния доклад към него; 2.
приемане на годишния отчет на ликвидатора; 3.
вземане на решение за освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4. вземане на решение за
разпределение на имуществото на НАБК. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
143
21. – Управителният съвет на Българска браншова камара – машиностроене (ББКМ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.02.2012 г. в 10,30 ч. в София, „Интер
Експо Център“, бул. Цариградско шосе 147, зала
„Мусала“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за периода
декември 2010 г. – февруари 2012 г.; 2. отчет за
изпълнение на бюджета на ББКМ за периода
декември 2010 г. – февруари 2012 г.; 3. отчет на
контролния съвет на ББКМ за периода декември
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2010 г. – февруари 2012 г.; 4. гласуване на решение, с което общото събрание приема отчетите
на УС и КС и освобождава УС от отговорност
за отчетния период; 5. приемане на основни
насоки за дейността на ББКМ; 6. приемане на
бюджет на ББКМ за 2012 г.; 7. избор на УС и КС
на браншовата камара; 8. разни. Регистрацията
на участниците ще започне в 9,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на ББКМ, София, ул. Алабин
29, ет. 1, и ще бъдат изпратени на членовете в
законоустановения срок.
13621
1. – Управителният съвет на Български енергиен форум, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 29.02.2012 г. в 16 ч. годишно общо
събрание на сдружението в сградата на Научнотехническите съюзи, ул. Раковски 108, заседателна
зала № 305, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението за 2010 г.;
2. приемане на отчет на контролната комисия
за 2011 г.; 3. приемане на бюджет и план за дейността на сдружението през 2011 г.; 4. приемане
на промени в устава и избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се разпуска и се свиква
повторно в 17 ч.
13529
14. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за управление и развитие
на човешките ресурси – БАУРЧР“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 1.03.2012 г.
в 14 ч. в София, ул. Солунска 30, Бест Уестърн
Премиер Тракия хотел, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
БАУРЧР през 2011 г.; 2. доклад на контролния
съвет на БАУРЧР за финансовото състояние
на асоциацията през 2011 г.; 3. приемане на
план-програма и бюджет за 2012 г.; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред в седалището на асоциацията – София, ул. Княз Борис І № 49, от 9
до 17 ч. всеки работен ден.
13597
218. – Управителният съвет на Синдикална
федерация на съобщенията към КНСБ, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 55, ал. 3 от
устава на СФС – КНСБ свиква Шеста национална отчетно-изборна конференция на СФС
(общо събрание) на избраните от синдикалните
организации делегати за конференцията на 01 и
02.03.2012 г. в 9 ч. в зала „Европа“ на хотел „Дедеман Принцес“ – бул. Мария-Луиза 131, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на СФС за дейността на федерацията между
двете конференции (2007 – 2012 г.); 2. отчет на
ЦФКК за финансовата дейност на СФС между
двете конференции; 3. приемане на допълнения
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и изменения на устава на СФС; 4. приемане
на програма за дейността на СФС; 5. избор на
ръководство на СФС; 6. избор на председател
на ЦФКК. Регистрацията на делегатите започва
от 15 ч. на 29.02.2012 г. пред залата на хотела.
13543
5. – Управителният съвет на „Асоциация
за свободен театър – сдружение на свободно
практикуващи професионални театрални групи“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.03.2012 г. в 17 ч. в София,
ул. 6-ти септември 13, студио „Съспейшъс“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на АСТ – ССППТГ; 2. отчет за финансовото
състояние и приемане на бюджет за 2012 г.;
3. промяна в състава на управителния съвет
и избор на нов председател на УС; 4. приемане на насоки за организационно развитие на
АСТ – ССППТГ; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
137
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на лесовъдите в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 6.03.2012 г. в 11 ч.
в зала № 4 на Лесотехническия университет в
София, бул. Св. Климент Охридски 17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СЛБ и
управителния съвет за 2011 г.; 2. отчет за изпълнение на бюджета на СЛБ за 2011 г. и приемане
на бюджета за 2012 г.; 3. организационни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
176
10. – Управителният съвет на сдружение
„Българско урологично дружество“, София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружението на 9.03.2012 г. в 13 ч. в София,
зала ІІ хирургия, УМБАЛ „Александровска“, при
следния дневен ред и проекти за решения: 1.
приемане на промени в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема промени в устава
на сдружението; 2. избиране на председател на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС избира председател на управителния съвет на сдружението; 3. избиране на членове
на управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС избира членове на управителния
съвет на сдружението; 4. избиране на членове на
контролния съвет на сдружението; проект за решение – ОС избира членове на контролния съвет
на сдружението; 5. разни. Материалите, свързани
с дневния ред на събранието, са на разположение
на членовете в Катедрата по урология, УМБАЛ
„Александровска“, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за
свикване на общото събрание. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание
лично или чрез изрично упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
213
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Спортен клуб Про спорт“,
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 1 от устава на сдружението свиква по
своя инициатива извънредно общо събрание на
членовете на 9.03.2012 г. в 11 ч. в София, ж.к.
Стрелбище, бл. 5А, ет. 1, ап. 28, при следния дневен ред: 1. изменение на устава на сдружението;
2. други. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на неговото управление в София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 5А, ет. 1, ап. 28,
от 10 до 13 ч. всеки работен ден. Поканват се
всички членове да присъстват лично. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
13541
41. – Управителният съвет на Българската
федерация по сумо, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
федерацията в София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала
„Сумо“, на 09.03.2012 г. в 12 ч., при следния дневен
ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ
по сумо през 2011 г.; 2. приемане на бюджета за
2012 г.; 3. промяна в броя на членовете на управителния съвет; 4. промяна на устава на БФ по
сумо; 5. организационни.
108
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение за авто-мото спортове и авто-мото туризъм София ауто“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 15.03.2012 г. в 10 ч. в София, район „Подуяне“, бул. Ботевградско шосе 239, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за промяна
на наименованието на сдружението; проект за
решение – ОС взема решение за промяна на
наименованието на сдружението; 2. вземане на
решение за промяна на адреса на управление
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за промяна на адреса на управление на
сдружението; 3. вземане на решение за промяна
на предмета на дейност на сдружението; проект
за решение – ОС взема решение за промяна на
предмета на дейност на сдружението; 4. вземане
на решение за приемане на актуализиран устав
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за приемане на актуализиран устав на
сдружението; 5. вземане на решение за приемане
на годишния отчет за дейността на сдружението през 2011 г. и одобряване на годишните
счетоводни баланси; проект за решение – ОС
взема решение за приемане на годишния отчет за дейността на сдружението през 2011 г.
и одобрява годишните счетоводни баланси; 6.
приемане на план-програма на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС взема решение
за приемане на план-програма на сдружението
за 2012 г.; 7. приемане на бюджета на сдружението за 2012 г.; проект за решение – ОС взема
решение за приемане на бюджета на сдружението
за 2012 г.; 8. други. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на събранието
лично или чрез упълномощен представител.
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Писмените материали по дневния ред са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението в София,
район „Подуяне“, бул. Ботевградско шосе 239. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
177
115. – Управителният съвет на Федерацията на независимите синдикати от отбраната
„Българска армия“ (ФНСО „БА“) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 15.03.2012 г.
в 9 ч. и на 16.03.2012 г. във Варна, ВПК „Св.
Константин“, хотел „Флагман“, Седмата редовна
отчетно-изборна конференция на ФНСО „БА“
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
председателя на ФНСО „БА“ за дейността на
ръководните органи на ФНСО „БА“ през периода октомври 2006 г. – март 2012 г.; 2. отчет на
председателя на финансово-контролната комисия
на ФНСО „БА“; 3. обсъждане и приемане на
изменения и допълнения на устава на ФНСО
„БА“; 4. избор на ръководни органи на ФНСО
„БА“; 5. избор на делегати за VII конгрес на
КНСБ; 6. други.
13514
1. – Управителният съвет на Федерацията
на независимите строителни синдикати, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 16 от устава на
ФНСС и решение № 11 на УС на ФНСС свиква
на 15 и 16.03.2012 г. в 10 ч. VI редовен конгрес на
ФНСС в София при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на ФНСС за периода 2007 – 2011 г.;
2. отчет на КРК на ФНСС; 3. приемане на промени в устава на ФНСС; 4. решения, резолюции
на VI конгрес на ФНСС; 5. избор на ръководни и
контролни органи на ФНСС; 6. избор на делегати
на VII конгрес на КНСБ; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред с един час по-късно.
250
6. – Управителният съвет на Българската
федерация по йога, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на БФЙ свиква
общо събрание на 17.03.2012 г. в 13 ч. в гр. Хисаря,
бул. Гурко 3, хотел „Аугуста“, в конферентната
зала на хотела при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет за 2011 г.; 2.
отчет на контролния съвет за 2011 г.; 3. приемане
на годишен счетоводен отчет за 2011 г.; 4. приемане програма за дейността на БФЙ за 2012 г.;
5. предложение за членуване в международна
йога организация; 6. промени в състезателния
правилник относно провеждането на държавни
първенства; 7. обсъждане на промяна в реда на
провеждането на общи събрания. Поканват се
председателите на клубовете – членове на БФЙ,
или упълномощени от тях лица (с пълномощно,
заверено с подпис на председателя и печат на
клуба). При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по точките на дневния ред ще са на
разположение след 20.02.2012 г. в Плевен, ж. к.
Сторгозия, бл. 60, вх. Г, ап. 15.
242

С Т Р.

152

ДЪРЖАВЕН

66. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12.2.7 от устава на
БФСТ свиква общо събрание на 17.03.2012 г. в
8 ч. в офиса на зала „Никола Петров“, гр. Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на БФСТ за 2011 г.; 2. финансов отчет
на БФСТ за 2011 г.; 3. бюджет на БФСТ за 2011 г.;
4. държавен и международен спортен календар
за 2012 г.; 5. освобождаване на зам.-председателя и членове на УС на БФСТ; 6. избор на нов
зам.-председател и членове на УС на БФСТ; 7.
освобождаване на клубове – членове на БФСТ, и
приемане на нови клубове за членове; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 12.2.10 от устава на БФСТ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място в 9 ч.,
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
13676
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Хигия Плюс“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 18.03.2012 г. в
18,30 ч. в София, ул. Солунска 38А, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на Гергана Христова Станчева като член на управителния съвет и
освобождаването є от отговорност за дейността є в това качество; проект за решение – ОС
освобождава Гергана Христова Станчева като
член на управителния съвет и я освобождава от
отговорност за дейността є в това качество; 2.
избор на Мирослава Петкова Пачеджиева за член
на управителния съвет; проект за решение – ОС
избира Мирослава Петкова Пачеджиева за член
на управителния съвет за срок 5 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе от 19,30 ч. на същата дата, на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разпложение на
членовете в седалището на сдружението найкъсно до датата на изпращане на поканата за
свикване на общото събрание. При поискване те
се предоставят на всеки член безплатно.
247
11. – Управителният съвет на „Спортен клуб
Витоша АРМ рестлинг“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете  на клуба на 20.03.2012 г. в 13 ч. в офиса
на дружеството, София, ул. Раковски 188, при
следния дневен ред: 1. анализ на дейността на
управителния съвет към настоящия момент; 2.
разглеждане на постъпили молби за приемане на
нови членове в дружеството и гласуване по тях;
3. разглеждане на молби за освобождаване на
двама от досегашните членове на дружеството
от членско участие занапред, както и освобождаването им от членство в управителния съвет, а
именно: Даниел Тодоров Живков, който изпълнява
и длъжността председател, и Веселин Тодоров
Живков; избор на нови членове на управителния
съвет на мястото на освободените; избор на нов
председател на клуба; 4. разни. Регистрацията на
членовете или надлежно упълномощените от тях
представители ще се извърши до 12 ч. и 30 мин.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
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проведе от 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния
ред са на разположение на членовете в офиса на
„Спортен клуб Витоша АРМ рестлинг“ в София,
ул. Раковски 188, от 14 до 16 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
членовете или на лицата, които ги представляват
по закон, или техни представители с изрично
нотариално заверено пълномощно.
13544
14. – Управителният съвет на сдружение
„Национална научна асоциация по пчеларство“
(ННАП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
23.03.2012 г. в 11 ч. в сградата на Министерството
на земеделието и храните при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване
на членство; 2. отчет за дейността на ННАП
през 2009, 2010 и 2011 г.; 3. промени в устава на
ННАП; 4. избор на управителен и контролен
съвет; 5. приемане на финансов план и работна програма за 2012 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 12 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
13513
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб ХХ ДКЦ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3
от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 23.03.2012 г.
в 12 ч. в седалището и на адреса на управление
на сдружението в София, ж.к. Красно село, ул.
Ст. Тошев 15 – 17, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане на решение за освобождаване на Петър Рангелов Добрев като член и
председател на управителния съвет на сдружението и на Недим Хаджинедим Генджев и Ина
Добрева Пенева като членове на управителния
съвет; 2. обсъждане и приемане на решение за
избор и назначаване на нови членове и на нов
председател на управителния съвет на сдружението; 3. обсъждане и вземане на решение за
прекратяване членството на Петър Рангелов
Добрев, Недим Хаджинедим Генджев и Ина
Добрева Пенева в сдружението; 4. обсъждане
на кандидатура и приемане на нови членове в
сдружението; 5. разни. Писмените материали ще
бъдат на разположение на членовете на сдружението в седалището и на адреса на управление
на сдружение в София, ж.к. Красно село, ул. Ст.
Тошев 15 – 17, всеки работен ден от 10 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13674
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на д ру жес т во
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
23.02.2012 г. в 9,30 ч. в салона на Дом-паметника
на военноинвалидите на ул. Христо Белчев 21 при
следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета за дейността на управителния съвет
на дружеството за периода от 01.02.2011 г. до
01.02.2012 г.; 2. изслушване и приемане на финансово-счетоводния отчет за периода 01.02.2011 г. до
01.02.2012 г.; 3. изслушване и приемане на отчета
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за дейността на контролния съвет за периода от
01.02.2011 г. до 01.02.2012 г.; 4. приемане на молби
за членство в дружеството; 5. отчисляване на
членове на дружеството съгласно чл. 9, ал. 1 от
т. 1 до 4; 6. разглеждане и приемане на планпрограма за работата на управителния съвет на
дружеството за 2012 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
291
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Изток“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
24.02.2012 г. в 10 ч. в салона на НЧ „Н. Хайтов
1936“, София, ул. Ю. Гагарин 7, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за
2011 г.; 2. протокол на ревизионната комисия за
2011 г.; 3. освобождаване на управителния съвет
и председателя; 4. избор на управителен съвет и
председател с мандат 2012 – 2015 г.
314
60. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Българско историческо дружество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
общо събрание на сдружението на 17.03.3012 г. в
13 ч. в 65 аудитория на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител
15, София, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението; 2. избор
на управителен съвет; 3. огласяване на новите
членове на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
ще се проведе един час по-късно при наличността
на явилите се членове независимо от броя им.
294
15. – Управителният съвет на Национална
браншова организация „Български пчеларски
съюз“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.03.2012 г. в 10 ч. в
Дома на запасните сержанти и офицери – София, бул. Христо Ботев 48, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя на УС; 2. отчет
на председателя на КС; 3. промени в устава на
НБО „БПС“; 4. приемане на нови членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
295
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Автомобилен клуб „Север“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 05.04.2012 г. в 17 ч.
в заседателната зала в сградата на УСАС, ул.
Константин Преславски 3, София, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на АК „Север“ за
2011 г.; 2. приемане на бюджета на АК „Север“
за 2012 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на адреса на седалището му 10
дни преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 05.04.2012 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
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проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
292
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Хомеопатично общество“, София, на основание чл. 26 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 28.04.2012 г. в 17 ч. в София, бул. Климент
Охридски 10, в сградата на Лесотехническия
университет при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението през 2011 г.; 2. финансов отчет за 2011 г.; 3. приемане на план за
дейността през 2012 г.; 4. приемане на бюджет за
2012 г.; 5. приемане на нови членове; 6. избиране
на нов управителен съвет. Регистрацията започва
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението.
Поканват се да присъстват всички членове на
сдружението.
293
10. – Управителният съвет на ТД „Чудни скали“, Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 24.03.2012 г. в 10 ч. в залата
на ресторант „Аетос“ при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през изтеклия период 2007 – 2012 г.; 2. приемане отчета на
инспектората на сдружението за 2007 – 2012 г.; 3.
основни насоки за работата на сдружението през
периода 2012 – 2017 г.; 4. избор на нови ръководни
органи – председател, секретар и управителен съвет; 5. избор на нов контролен съвет, инспекторат
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
103
1. – Управителният съвет на ФК „Асеновец – 2005“, Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.02.2012 г.
в 18 ч. в Асеновград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
освобождаване и приемане на членове на УС;
3. освобождаване и приемане членове на ФК; 4.
определяне дължимостта и размера на членския
внос; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
32
1. – Управителният съвет на Национален клуб
„Пойнтер – България НКПБ“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо
събрание на 25.02.2012 г. в 18 ч. в комплекс „40-те
извора“ – Асеновград, в ресторантската част на
комплекса, при следния дневен ред: 1. отчет на
ръководството на клуба за предходната 2011 г.;
2. приемане на нови членове на клуба; 3. избор
на нов член на управителния съвет; 4. избор на
отговорник развъдна дейност, секретар и касиер;
5. определяне датите и местата на провеждане
на клубните мероприятия през 2012 г.; 6. други.
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Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание лично или чрез
упълномощен представител.
174
69. – Управителният съвет на Регионално
сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан“, Берковица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.02.2012 г. в 13,30 ч. в стаята на съветника
в ОбА – Берковица, пл. Йордан Радичков 4, при
следния дневен ред: 1. промени в управителния
съвет на РСРТ „Северозападен Балкан“; 2. избор
на председател на РСРТ „Северозападен Балкан“;
3. приемане на годишен отчет за дейността за
2011 г. на РСРТ „Северозападен Балкан“; 4.
приемане на финансов отчет за 2011 г. на РСРТ
„Северозападен Балкан“; 5. други.
13651
8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Мотоклуб „Планински братя“ – Берковица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение на УС от 09.01.2012 г. свиква общо
събрание на сдружението на 05.03.2012 г. в 17 ч. в
сградата на Туристическо дружество – Берковица,
ет. 2, Берковица, ул. Христо Ботев 4, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет и
председател на сдружението; 2. промени в устава
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
218
2. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за стратегическо управление Делфи“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 29.02.2012 г. в 9 ч. в Бургас, ул. Граф
Игнатиев 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността; 2. промяна на устава и наименованието
на сдружението; 3. промяна в управителния орган; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно при същия дневен ред.
33
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Алианс на туризма в Югоизточен
район“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24а от устава свиква годишно редовно отчетно
общо събрание на сдружението на 05.03.2012 г. в
15 ч. в Бургас, ул. Морска 16, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за 2011 г.; 2. годишен финансов отчет за 2011 г.; 3.
приема бюджет за 2012 г.; 4. приемане на насоки
за работа на УС през 2012 г.; 5. текущи. Поканват
се всички членове на АТЮР да вземат участие в
общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
с един час по-късно и ще се проведе в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се членове. Материалите по
дневния ред са предоставени за запознаване на
членовете на сдружението на адрес: Бургас, ул.
Морска 16.
105
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на своите
постоянни членове на 27.02.2012 г. в 10 ч. на ул.
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Карамфил 34А, във Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на автоклуб „Кунчеви“
за 2011 г.; 2. възлагане на управителния съвет
отговорност за осъществяване на дейността на
клуба и постигане на определени цели за 2012 г.;
3. приемане предложения за нови постоянни
членове. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на постоянните членове на
адрес: Варна, ул. Карамфил 34А, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от устава на СНЦ
„Кунчеви“ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13675
17. – Управителният съвет на Македонско културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на делегатите на 14.03.2012 г. в 17 ч.
във Варна, ул. Солун 2, в репетиционната зала
на Македонския дом при следния дневен ред:
1. отчет на УС и КРК; 2. избор на УС и КРК;
3. разни. Поканват се всички делегати да присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
204
6. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Крейзи Фокс Варна – Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
15.03.2012 г. в 10 ч. във Варна, община Варна,
район „Приморски“, ул. Прилеп 173, Бизнес
център „Вее Garden“, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС взема решение за промяна в състава
на управителния съвет на сдружението; 2. вземане
на решение за промяна на предмета на дейност
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за промяна на предмета на дейност на
сдружението; 3. вземане на решение за приемане
на актуализиран устав на сдружението; проект
за решение – ОС взема решение за приемане на
актуализиран устав на сдружението; 4. вземане
на решение за приемане на годишния отчет за
дейността на сдружението през 2011 г. и одобряване на годишните счетоводни баланси; проект
за решение – ОС взема решение за приемане на
годишния отчет за дейността на сдружението през
2011 г. и одобрява годишните счетоводни баланси;
5. приемане на план-програма на сдружението за
2012 г.; проект за решение – ОС взема решение
за приемане на план-програма на сдружението за
2012 г.; 6. приемане на бюджета на сдружението
за 2012 г.; проект за решение – ОС взема решение за приемане на бюджета на сдружението за
2012 г.; 7. други. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието лично
или чрез упълномощен представител. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението във Варна, община Варна,
район „Приморски“, ул. Прилеп 173, Бизнес център
„Bee Garden“. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от кворума.
178
12. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб „Ронин“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква членовете на сдружението
за провеждане на общо събрание на 25.03.2012 г.
в 14 ч. в офиса на ЕТ „Вега – Момчил Кръстев“,
Варна, ул. Княз Батенберг 15, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението;
2. освобождаване на досегашните членове на УС
на сдружението поради изтичане на мандата им
и избор на нов УС; 3. вземане на решения за
участие в спортните мероприятия, заложени в
спортния календар на БФК; 4. други. В случай
на липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч.
142
1. – Управителният съвет на ПСК „Черно
море – Армеец“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
14.03.2012 г. в 17 г. във Варна в Младежкия дом
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. промени в устава на клуба; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
284
14. – Управителният съвет на сдружение
„Футболен клуб Левски 1923“ – гр. Елин Пелин,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 23.02.2012 г.
в 12 ч. в седалището на сдружението в гр. Елин
Пелин, ул. Кирил и Методий 29, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на клуба;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
освобождаване на членовете на УС и избор на
нови членове на УС; 4. освобождаване на досегашния председател на УС и избор на председател
на УС; 5. разни. Поканват се всички членове
или у пълномощени техни представители да
вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на членовете за участие започва
в 11 ч. в деня на събранието срещу представяне
на лична карта, а за пълномощните – и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените
материали са на разположение на членовете в
седалището на клуба – гр. Елин Пелин, община
Елин Пелин, ул. Кирил и Методий 29, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
13545
12. – Управителният съвет на ловно-рибарско
сдружение „Калиакра“, Каварна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на сдружението на 30.03.2012 г. в 18 ч. в заседателната
зала на сдружението на ул. Г. С. Раковски 19
при следния дневен ред: 1. приемане заявление
за освобождаване на член от УС съгласно чл. 27,
т. 5 от устава на сдружението; 2. промяна на
състава и броя на членовете на УС; 3. избиране на заместник-председател на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5   

чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
286
26. – Управителният съвет на сдружение
„Жените в ядрената индустрия – България“,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 09.03.2012 г. в 15 ч. в ПОК
„Леденика“ на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, Врачански балкан, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета за работата
на управителния съвет и сдружението за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за периода
01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2012 г.; 4. утвърждаване на
промени в устава на сдружението; 5. избор на
председател на управителния съвет и на членове
на управителния съвет; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
175
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Местна инициативна група – МИГ – Любимец“
на основание чл. 11, ал. 2 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
22.02.2012 г. в 16 ч. в зала „Любимец“, пл. 3-ти
март, гр. Любимец, при следния дневен ред: 1.
регистрация на членовете на общото събрание;
2. избор на председател на събранието; 3. избор
на секретар-протоколист на събранието; 4. отчет
за дейността на УС на МИГ – Любимец, за периода 30.09.2010 г. – 31.12.2011 г.; 5. представяне на
финансов отчет на МИГ – Любимец, за 2011 г.; 6.
промяна на чл. 11, ал. 3 от устава; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 12 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред от 17 ч.
независимо от броя на присъстващите.
99
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Аероклуб Монтана“ – Монтана,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 25.02.2012 г.
в 17 ч. на летище с. Ерден при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността; 2. промяна на устава
на аероклуба; 3. избор на нов управителен съвет. Поканват се да присъстват всички членове на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
164
1. – Управителният съвет на СКХГ „Диляна“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 20.02.2012 г. в 18,30 ч. в Спортна зала „Младост“
извънредно отчетно-изборно събрание при следния
дневен ред: 1. вливане на СК „Хармония – М“
към СКХГ „Диляна“; 2. допълване на УС; 3. нов
КС – избор; 4. промяна на устава; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
140
61. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ФК „Оборище – Панагюрище“,
Панагюрище, на основание чл. 6, ал. 2 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
събрание на членовете на 23.02.2012 г. в 17 ч. в Па-
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нагюрище, стадион „Орчо Войвода“, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния
съвет на сдружението за 2011 г.; 2. приемане на
финансов отчет за 2011 г.; 3. освобождаване от
отговорност на управителния съвет на сдружението за дейността му за 2011 г.; 4. приемане на
бюджет за 2012 г.; 5. определяне на членски внос
на членовете на сдружението за 2012 г.; 6. доклад
от управителния съвет за отпаднали членове по
чл. 10, ал. 2 от устава на сдружението; 7. промяна
в устава на сдружението; 8. разни. Материалите
по дневния ред за общото събрание на сдружението ще бъдат на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението 30 дни
преди провеждането му. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
219
5. – Управителният съвет на Квалификационен и образователен център по информатика и
математика „Алфаконсулт“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.03.2012 г. в 17 ч. в малката зала
на ул. Д. Константинов 11, Плевен, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през изминалата
година; 2. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум за провеждането на събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
104
17. – Управителният съвет на сдружение
„Хорова школа – Хор на пловдивските момчета
и младежи „Стефка Благоева“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 17.02.2012 г. в 18 ч. в
Пловдив, бул. 6 септември 193, ет. 2, зала № 223,
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението
за периода 2007 – 2011 г.; 2. промени в устава и
членството; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
приемане на нови членове на сдружението; 5. разни.
220
26. – Управителният съвет на Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ,
свиква общо събрание на 22.03.2012 г. в 14,30 ч.
в заседателната зала на Парк-хотел „Империал“ – Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на УС на НАПОС – РБ, за периода
2008 – 2011 г.; 2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ, за 2011 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на НАПОС – РБ, за 2011 г.; 4.
приемане на бюджета на НАПОС – РБ, за 2012 г.;
5. удостояване със званието „Почетен член на
НАПОС – РБ“; 6. избор на управителен съвет и
контролен съвет на НАПОС – РБ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава на НАПОС – РБ, общото събрание
ще се проведе в 15,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
139
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на инсталаторите
в България“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 23.03.2012 г. в 15 ч. в залата до офиса на
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Камарата, Пловдив, ул. Иван Вазов 25, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2011 г.; 2. финансов отчет на КИБ за
2011 г.; 3. отчет на контролния съвет за 2011 г.;
4. приемане на програма за работа за 2012 г.; 5.
приемане на бюджет за 2012 г.; 6. приемане промени в устава; 7. избор на ръководни органи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
202
2. – Управителният съвет на ТД „Пирин“,
Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на дружеството на
14.03.2012 г. в 17,30 ч. в залата на Туристическата спалня „Перун“ в Разлог при следния дневен
ред: 1. отчет за туристическата дейност на дружеството; 2. отчет за финансовото състояние на
дружеството; 3. приемане на проектобюджет за
2012 г.; 4. избор на председател на ТД, управителен
съвет, председател на КС и КС на дружеството;
5. промени в устава на дружеството; 6. разни.
13650
21. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Искър 1923“, гр. Роман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 2 от устава на Футболен клуб
„Искър 1923“ свиква общо събрание на 20.02.2012 г.
в 15 ч. в залата на клуба, гр. Роман, област Враца,
бул. Христо Ботев 132 – 136, стая 222, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2011 г.; проекторешение – ОС приема отчета за
дейността на клуба; 2. избор на нов УС; проекторешение – ОС избира нов УС; 3. избор на нов
контролен съвет; проекторешение – ОС избира
нов КС; 4. промяна на устава на Футболен клуб
„Искър 1923“, гр. Роман; проекторешение – ОС
приема промяната в устава на Футболен клуб
„Искър 1923“, гр. Роман; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на Футболен клуб „Искър 1923“, гр. Роман,
общото събрание ще се проведе на 20.02.2012 г.
в 16 ч. на същия адрес и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
13414
4. – Управителният съвет на сдружение „Партньорство“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 03.03.2012 г. в 10 ч.
в Русе, ул. Войводова 27, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
отчетния период 2009 – 2011 г.; 2. избор на нов
член на управителния съвет и нов председател на
сдружението; 3. промени в устава на сдружението;
4. организационни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
107
4. – Управителният съвет на Съюза на учените – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на пълномощниците на 17.04.2012 г. в 17 ч. в зала 1 в сградата
на съюза, ул. Константин Иречек 16, Русе, при
следния дневен ред: 1. избиране на председател
и протоколчик на ОСП; 2. избиране на мандатна комисия, комисия по предложенията за ново
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ръководство и комисия по избора на ново ръководство; 3. отчетен доклад за работата на УС на
СУ – Русе, за периода от април 2008 г. до март
2012 г.; 4. доклад на мандатната комисия; 5. финансов отчет за 2011 г.; 6. доклад на контролния
съвет; 7. определяне размера на встъпителния и
редовния членски внос за 2012 г.; 8. приемане на
бюджета за 2012 г.; 9. избиране на председател
на СУ – Русе, членове на управителния съвет,
председател и членове на контролния съвет; 10.
избор на пълномощници за ОСП на СУБ. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлата с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, ако присъстват не по-малко от 1/3
от членовете му. В противен случай събранието
се отлага за друга дата и друг час и на членовете
му се изпращат писмени покани. Материалите за
събранието са на разположение на пълномощниците 15 дни преди събранието при председателя
на УС всеки работен ден от 10,30 до 16,30 ч.
101
1. – Управителният съвет на СНЦ „Ловнорибарско дружество „Сокол – 1“, Силистра, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 3 от устава
свиква общото събрание на сдружението на редовно отчетно заседание на 19.04.2012 г. в 9,30 ч. в
заседателната зала на хотел „Данубе“, Силистра,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС през 2011 г.; 2. отчет за дейността на КС
през 2011 г.; 3. приемане на отчета за изпълнение
на бюджета за 2011 г.; 4. приемане на бюджет
за 2012 г.; 5. вземане на решение за промяна на
устава на сдружението; 6. вземане на решение за
промяна на размера на членския внос и санкцията по чл. 16, ал. 2 от устава на сдружението за
2013 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на ОС ще се проведе
в 10,30 ч. на същото място при същия дневен ред,
колкото и членове да присъстват.
241
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортен риболов – Сливен“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
28.02.2012 г. в 18 ч. в Сливен, бул. Хаджи Димитър
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода 2006 – 2011 г.; 2. отчет за финансовото състояние на сдружението;
3. приемане на промените и допълненията към
устава на сдружението; 4. избор на нов УС и КС;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13468
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Старозагорски автомобилен
клуб Ретро“ със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ведрина 2, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 19.02.2012 г. в
10 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. приемане на решение за членство
на „Старозагорски автомобилен клуб Ретро“ в
„Сдружение на независими ретро-клубове в България“. Писмените материали, свързани с дневния
ред на общото събрание, са на разположение на
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членовете на сдружението при председателя на
УС. Поканват се всички членове на сдружението
лично или чрез писмено упълномощени от тях
представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на членовете на сдружението за
присъствие на общото събрание започва в 9 ч.
Пълномощниците на членовете на сдружението
се легитимират с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка за участие в общото
събрание на сдружението. Преупълномощаване
не се допуска. При липса на кворум за обявения
начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 11 ч. на същото място и при
същия дневен ред и ще се проведе независимо
от броя на присъстващите членове.
36
27. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Верея 2006“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 21.02.2012 г. в 9,30 ч. в Стара
Загора, ул. Граф Игнатиев 16, в киносалона на
ОД на МВР – Стара Загора, при следния дневен
ред: 1. промени в състава на управителния съвет
във връзка с подадени молби за напускане на
членове; 2. разглеждане на молби за приемане на
нови членове на сдружението; 3. избиране на нов
председател и секретар на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 10,30 ч. същия ден и
на същото място.
13540
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Европейско развитие“, Тетевен, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
06.03.2012 г. в 10 ч. в Тетевен, ул. Емил Марков
27, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
молби за освобождаване на членове на общото
събрание и приемане на нови; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет от заеманата
от тях длъжност; 3. избор на нови членове на
управителния съвет. 4. приемане на решение за
извършване на промени в устава на сдружението;
5. промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
240
23. – Управителният съвет на сдружение
„Обединени за Шабла“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
сдружението на 22.02.2012 г. в 18 ч. в пленарната
зала на Община Шабла при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.;
3. отчет на контролния съвет; 4. приемане на
бюджета за 2012 г.; 5. приемане на годишна
програма на сдружението за 2012 г.; 6. избор на
УС, КС, председател на УС на сдружението и
председател на КС; 7. промяна в представителството на юридическото лице; 8. приемане на
нови членове; 9. други.
13465
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на дейците на културата“ – Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 29.02.2012 г. в 17 ч. в заседателната зала на
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в
Шумен при следния дневен ред: 1. освобождаване
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от отговорност на УС; проект за решение – ОС
освобождава от отговорност УС за дейността на
сдружението от 2001 до 2011 г. включително; 2.
освобождаване от длъжност на председателя и
членовете на УС и членовете на ревизионната
комисия; проект за решение – ОС освобождава
от длъжност председателя и членовете на УС и
председателя и членовете на ревизионната комисия; 3. избор на нов УС и негов председател;
проект за решение – ОС избира нов УС и негов
председател; 4. избор на нова ревизионна комисия
и неин председател; проект за решение – ОС избира ревизионна комисия и неин председател; 5.
изменение на устава на сдружението в частта му
относно начина на уведомяване на членовете на
общото събрание на сдружението за свикване на
общо събрание; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението.
Общото събрание се състои от всички членове
на сдружението. То е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
141
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Широко сърце“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 01.03.2012 г. в 17 ч. в спортна зала „Младост“
в Шумен при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на спортния клуб; 2. избор на ръководство на клуба (председател, управителен съвет);
3. промяна в устава на спортния клуб (отпадане
на чл. 21, т. 3).
13653
4. – Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 07.03.2012 г. в 17 ч. в Шабла в
голямата зала на общинската администрация, ул.
Равно поле 35, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на сдружение „Местна инициативна
рибарска група Шабла – Каварна – Балчик“ за
2011 г.; 2. утвърждаване на нови членове; 3. други.
Общото събрание ще се състои от делегати, то е
законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове. Началото на
регистрацията на делегатите е в 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
318
14. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при ОУ „Св. Иван Рилски“ – с.
Балван, област Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 28.02.2012 г. в 14 ч. на адрес с. Балван, област
Велико Търново, ОУ „Св. Иван Рилски“, при
следния дневен ред: 1. избор на членове на съвета
на настоятелите и председател; 2. приемане на
промени в устава на настоятелството. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място същия ден, при
същия дневен ред в 15 ч. независимо от броя на
присъстващите членове.
203
1. – Управителният съвет на СНЦ „ФК Локомотив Самуил“, с. Самуил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 10.03.2012 г. в 10 ч. в с. Саму-
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ил, област Разград, ул. Паркова 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността му през 2011 г.; 2. отчет на контролния
съвет за дейността му през 2011 г.; 3. приемане
на отчетите на управителния съвет и контролния
съвет и освобождаване от отговорност членовете
им; 4. приемане и освобождаване на членове
на сдружението; 5. избор на нов управителен и
контролен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от наличния кворум. Регистрацията на членовете
на сдружението за участие в общото събрание
ще започне един час преди общото събрание. За
регистрацията си членовете трябва да представят
документ за самоличност.
138
4. – Управителният съвет на ФК „Локомотив Черноград“, с. Черноград, област Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на сдружението на 04.03.2012 г. в 11 ч.
в сградата на читалището при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на промени по
отношение на дейността на клуба; 2. обсъждане
и приемане на нов устав; 3. освобождаване на
сегашния и избор на нов състав на управителния
съвет; 4. разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на кворум заседанието на общото събрание
на клуба ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
285
1. – „Дир.бг“ – А Д, на основание чл. 92а,
ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите относно
началото на публично предлагане на 454,000
броя обикновени, безналични, свободно прехвърлими и поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка акция и емисионна стойност,
която ще бъде определена от СД на емитента
след изтичане на срока за подаване на заявки
за записване на акции по метода „букбилдинг“.
Емисионната стойност на една акция ще е не
по-ниска от 2,70 лв. и не по-висока от 3,30 лв.
за една акция. Емисията се издава въз основа на взето решение от общото събрание на
акционерите на „Дир.бг“ – АД, проведено на
06.10.2011 г., и решения на съвета на директорите
на „Дир.бг“ – АД, от 17.10.2011 г. и 18.11.2011 г.,
с които са определени параметрите на емисията.
С Решение № 760-Е от 15.12.2011 г. Комисията
за финансов надзор е потвърдила проспект за
първично публично предлагане на акции от тази
емисия. С решението си за издаване на емисия
акции от 06.10.2011 г. ОСА на „Дир.бг“ – АД, на
основание чл. 194, ал. 4 ТЗ е изключило правото
на настоящите акционери на „Дир.бг“ – АД, да
придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала
преди увеличението. В предлагането всяко лице
може да запише най-малко една акция. Няма
ограничение за максималния брой акции, които
може да запише едно лице, в рамките на общото
предлагано количество акции. Началната дата,
от която започва да тече срокът за записване
на акции (подписката), е първият работен ден,
следващ изтичането на 7 календарни дни от
датата на обнародване на съобщението в „Дър-
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жавен вестник“ и публикацията му във вестник
„Капитал Daily“. В случай че съобщението бъде
обнародвано и публикувано на различни дати,
началната дата за записване на акции е първият
работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете
дати. Срокът за записване на акции е 7 работни
дни считано от началото на подписката. Не се
допуска записване на акции преди посочения
начален и след посочения краен срок. Ред и
условия за записване на акции: Записването на
акции се извършва, като за целта инвеститорите
подават заявки по образец при ИП „Кей Би Си
Секюритис, Н.В. – клон България“ или при друг
инвестиционен посредник, член на „Централен
депозитар“ – АД. При подаване на заявката до
друг инвестиционен посредник същият уведомява
незабавно „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон
България“ за постъпилата заявка. Лицата, желаещи да запишат акции от емисията, могат да
подават два вида заявки (поръчки) – лимитирани
и пазарни: Заявки (поръчки), които посочват
най-високата цена, която инветситорът е готов
да заплати за предлаганите акции („Лимитирани
поръчки“), и точния брой акции, които инвеститорът желае да придобие; цената, посочена в
лимитираната поръчка, не може да е по-ниска
от минималната емисионна цена от 2,70 лв.,
определена с решение на СД от 18.11.2011 г., и
по-висока от максималната емисионна цена от
3,30 лв., определена със същото решение. Ако в
лимитираната поръчка е посочена цена, по-ниска
от окончателно определената емисионна цена
на акциите с решение на СД на дружеството по
метода „букбилдинг“, те не се удовлетворяват.
Пазарни заявки (поръчки), посочващи общата
сума, която инвеститорът е готов да вложи в
предлаганите акции по цена, каквато бъде определена от съвета на директорите на емитента
по метода „букбилдинг“. След определяне на
окончателната емисионна цена на предлаганите
акции с решение на СД на емитента по метода
„букбилдинг“ всички заявки се удовлетворяват
по тази цена. Подаването на заявка за записване
на акции става при спазване на изискванията
за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38
от 2007 г. за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници. Юридическите
лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.
Към писмената заявка се прилагат:
– удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите – юридически лица; чуждестранни юридически лица представят преведени
и легализирани по съответния ред документи;
– документ за самоличност на физическите
лица – законни представители на юридическото лице; инвестиционният посредник задържа
заверено копие от представения документ за
самоличност;
– копи я от регист раци я по БУЛСТАТ и
данъчна регистрация, заверени от законния
представител, респ. пълномощника на юридическото лице;
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– нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник;
инвестиционият посредник задържа за своя
архив пълномощното, както и заверено копие
от представения документ за самоличност. Физическите лица подават заявките лично, като
се легитимират чрез документ за самоличност,
копие от който се прилага към заявката, или
чрез пълномощник, който се легитимира с
нотариално заверено изрично пълномощно и
документ за самоличност. Инвестиционният
посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения
документ за самоличност. Завяките се подават
всеки работен ден в офиса на упълномощения
инвестиционен посредник от 9 до 18 ч. При
подаване на заявката до друг инвестиционен
посредник същият уведомява незабавно „Кей
Би Си Секюритис, Н.В. – к лон България“ за
пос т ъп и лата за я вк а. В 3 -д невен с рок с лед
изтичане на крайни я срок за записване на
акции СД на емитента определя по метода
„букбилдинг“ окончателната емисионна цена
на предлаганите акции в рамките, определени
с решение на СД на емитента от 18.11.2011 г.
В същия срок упълномощеният инвестиционен
посредник изпраща на всички лица, подали
заявки за записване на акции, потвърж дение с
указване на точния брой акции, които е получил
съответният инвеститор при разпределението,
както и размерът на дължимата срещу тях сума.
Инвеститорите, подали заявки за записване
на акции до „Кей Би Си Секюритис – к лон
България“ чрез друг инвестиционен посредник,
получават потвърж дението по предходното изречение чрез своя инвестиционен посредник.
Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG11RZBB91555060265804,
BIC R ZBBBGSF, открита на името на „Дир.
бг“ – А Д, в „Райфайзенбанк Бългрия“ – ЕА Д.
Посочената по-горе набирателна сметка трябва
да бъде заверена с вноската срещу записаните
акции най-късно до изтичането на 5 дни след
изтичане на крайни я срок за записване на
акциите. Платежното нареж дане или вносната
бележка трябва да посочва името/наименованието на лицето, записващо акции, неговото
ЕГН/ЕИК (за български лица) и броя на записваните акции. Набраните парични средства по
специалната сметка не могат да се използват
преди приключване на подписката, вписването
на увеличаването на капитала в търговския
регистър (чл. 89, ал. 2 ЗППЦК). Подписката
приключва след изтичане на срока за записване на акции – 7 работни дни от началото на
подписката. Ако до крайния срок на подписката бъде записана най-малко една акция от
предлаганите акции, подписката се счита за
успешно приключила и капиталът се увеличава
до размера на записаните и платени акции. В
случай че преди крайния срок на подписката
бъдат подадени заявки за записване на повече от предлаганите акции, подписката не се
прекратява, а приемането на заявки продъл-
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жава до изтичане на обявения в съобщението
по -горе к раен срок. В т ози сл у чай вси чк и
подадени заявки за записване на акции, които
подлежат на изпълнение, като се вземе предвид
окончателно определената с решение на СД на
емитента емисионна стойност на акциите, се
удовлетворяват пропорционално, като:
– се сумира общият брой заявени за записване акции по всички посочени по-горе заявки;
– се изчислява в проценти какъв е делът на
записваните акции по всяка подадена заявка от
общия брой записвани акции по всички подадени
и класирани заявки;
– полученият процентен дял по т. 2 се умножава по общо предлагания за записване акции.
След определяне на окончателната емисионна цена на акциите с решение на СД всички
за явк и, които подлежат на удовлетворение,
се удовлетворяват на тази цена. А ко при изчисл яването, за н у ж ди те на окон чателното
ра зп р еде лен ие на нови т е а к ц и и, н я кой о т
и н в е с т и т ори т е по л у ч и нец я ло ч ис ло бр ой
акции, то при разпределението инвеститорът
получава такъв брой акции, който съответства
на по-малкото цяло число акции. В слу чай че
до крайния срок на подписката не бъдат записани акции до минималния размер от една
акция от предлаганите акции, увеличаването
на капитала ще се счита за неуспешно. В този
случай емитентът уведомява КФН за резултата
от подписката до изтичането на 7 дни след
крайния є срок. Емитентът уведомява банката
за резултата от подписката в деня на уведомлението по предходното изречение. В слу чай
на отказ увеличението на капитала да бъде
вписано в търговския регистър към А генцията
по вписванията емитентът уведомява КФН до
изтичането на 7 дни след постановяване на
отказа. В деня на уведомлението по предходното изречение съгласно чл. 89, ал. 4 ЗППЦК
емитентът уведомява банката за резултата от
подписката и публикува във в-к „Капитал Daily“
и в-к „Новинар“ покана към лицата, записали
акции, и обявява по местата на подписката
услови ята и реда за връщане на набраните
суми. Набраните суми се връщат на лицата,
записали акции, в срок до един месец от съобщението заедно с начислените от банката
лихви, ако са налице такива. Условията и редът
за връщане на сумите се съдържат в поканата
към записалите акции лица. Към датата на
обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на акции на „Дир.бг“ – А Д, е
публикуван и инвеститорите могат да полу чат
безплатно копие на следните адреси: в офиса
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на „Дир.бг“ – А Д, София, район „Лозенец“, ул.
Данаил Дечев 7, интернет страница: www.about.
dir.bg; тел. +359 2 969 45 15, лице за контакт:
Владимир Георгиев, e-mail: vladimir_ georgiev@
dir.bg, от 10 до 17 ч. всеки работен ден и в
офиса на „Кей Би Си Секюритис, Н.В. – к лон
Българи я“ – Софи я, район „Триа дица“, бул.
Гоце Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 808
33 11, лица за контакт: Таня Василева и Ели
Николаева, e-mail: vasileva@kbcsecurities.bg, от
10 до 18 ч. всеки работен ден.
310
Атанас Тодоров Атанасов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза „Първо частно сдружение „Природолюбител“, Ямбол, в ликвидация
по ф.д. № 251/2001 на ЯОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
102
Димитър Марков Русев – ликвидатор на СНЦ
„Народно читалище „Пенчо Петков Славейков – 1940 – Богорово“, в ликвидация по ф. д.
№ 7/2008 на Силистренския окръжен съд, на основание чл. 30 ЗНЧ във връзка с чл. 14 ЗЮЛНЦ
и чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството
да предявят вземанията си.
13437
Красимир Парашкевов Мичев – ликвидатор
на сдружение „Спортен клуб „Металик – Аркус“,
гр. Лясковец, в ликвидация по ф.д. № 2849/93,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с
чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да
предявят вземанията си.
13417
Маргарита Тодорова Забунова – ликвидатор
на фондация „Протегни ръка“, в ликвидация по
ф. д. № 893/2004 на Сливенския окръжен съд,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията в шестмесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да предяват вземанията си на адреса на управление на
фондацията в Сливен, ул. Хилендар 14.
13507
Христо Христов Стефанов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение Общински съвет на Съюза на пенсионерите“, гр.
Априлци, в ликвидация по ф.д. № 311/2005 на
ЛОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
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